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Sodni register

CELJE
Rg-45555
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02852 z dne 12. 6. 1996 pri subjektu vpisa TENSNICA, d.o.o., proizvodnja, kooperacije, storitve, trgovina na
debelo in drobno, Stranice, sedež: Križevec 57, 3206 Stranice, pod vložno št.
1/04264/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme,
sedeža, zastopnika in družbenikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5655838
Firma: TESNICA, trgovina-storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: TESNICA, d.o.o., Slovenske Konjice
Sedež: Slovenske Konjice, Dobrava 4/d
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Hlastec Marija in Hlastec
Gabrijel, izstopila 30. 5. 1994; Potočnik Robert, Stanice, Križevec 57, in Leskovar Andrej, Stranice, Dobrava pri Konjicah 4/d,
vstopila 30. 5. 1994, vložila po 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Hlastec Marija in Hlastec Gabriel,
razrešena 30. 5. 1994; direktor Leskovar
Andrej, imenovan 30. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 6. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 4521 Splošna gradbena dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln.
Rg-45600
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03535 z dne 21. 6. 1996 pri sub-
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jektu vpisa KRISTINA, d.o.o., Trgovsko
podjetje Slovenske Konjice, sedež: Stari
trg 35, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št. 1/05850/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi vložki, spremembo
družbenika in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5852048
Osnovni kapital: 1,637.900 SIT
Ustanovitelj: Vrečko Robert, izstop 7. 7.
1994; Vrečko Angela, Slovenske Konjice,
Partizanska c. 25, vstop 7. 7. 1994,
vložek 1,637.900 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vrečko Robert, razrešen 7. 7. 1994;
direktorica Vrečko Angela, imenovana 7. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

KOPER
Rg-45797
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00625 z
dne 5. 9. 1996 pod št. vložka 1/05183/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k. d. s temile podatki:
Matična št.: 5957613
Firma: VIDEO 5, audio in video snemanja, montaža, grafično oblikovanje in
fotografija, k. d. PETRONIJEVIĆ D.
Skrajšana firma: VIDEO 5, k. d. PETRONJEVIĆ D.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6320 Portorož, Obala 33
Ustanovitelja: Petronijević Danko, grafični oblikovalec, Portorož, Belokriška 40,
ki odgovarja s svojim premoženjem, in en
komanditist, vstopila 15. 7. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petronijević Danko, imenovan 15. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 9. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
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delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.
Rg-47053
Okrožno sodišeč v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00680 z
dne 30. 9. 1996 pri subjektu vpisa UNIVERSE SERVICE, trgovina, ekonomske
in finančne storitve ter investicijsko svetovanje, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška
14, 6000 Koper, pod vložno št. 1/03885/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in skrajšane firme, povečanje osnovnega kapitala in vložka, spremembo družbenikov, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5732344
Firma: UNIVERSE SERVICE, turizem, trgovina, ekonomske in finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIVERSE SERVICE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,775.023,60 SIT
Ustanovitelj: Penco Gemma in Girotto
Diletta, izstopila 6. 4. 1995; ALTAN PREFABBRICATI S.p.A., San Quirino, Italija,
Via Maniago b.š., vstopil 6. 4. 1995, vložil
1,775.023,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Penco Gemma in prokurista Abrami Federico in Girotto Alessandro, razrešeni
18. 4. 1995; direktor Benussi Fulvio, Monfalcone, Italija, Via Benjamino Gigli 4, ki
sme in lahko sklepa pogodbe o nakupu in
prodaji, zastavi ter drugih obremenitvah nepremičnin in deležev družbe in hčerinskih
družb, prevzemanju jamstev in kompenzacijskih poslih le s predhodnim pisnim
sklepom skupščine družbe, ki sme in lahko
samostojno sklepa vse ostale vrste poslov
samostojno do vrednosti SIT protivrednosti
20.000 DEM za vsak posamezen posel, nad
to vsoto pa mora imeti predhodno pisno soglasje družbenika ali potrditev po faksu, telegramu ali s pismom, in prokuristka Štok
Katja, Anakaran, Ivančičeva 6, oba imenovana 18. 4. 1995.
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
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pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92621 Dejavnost marin.
Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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 zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti

vanje, trgovino, turizem, d.o.o., sedež: C.
železarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04176/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5688345
Ustanovitelj: Železarna Jesenice, d.o.o.,
izstop 31. 5. 1995; Slovenske železarne,
d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop 31. 5.
1995, vložek 6,305.678,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

KRANJ
Rg-35759
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03879 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpisa HRAST – ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za prehrano, prenočevanje, trgovino, turizem, d.o.o., Jesenice,
sedež: C. železarjev 8, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/04176/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5688345
Firma: HRAST – ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za prehrano, prenočevanje, trgovino, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: HRAST – ŽJ, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 debe-

Rg-35766
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03878 z dne 16. 2. 1996 pri subjektu vpisa RENTAX ŽJ, podjetje za posojanje avtomobilov in transport, sedež:
C. železarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/04166/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5688329
Firma: RENTAX – ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za posojanje avtomobilov in transport, d.o.o.
Skrajšana firma: RENTAX ŽJ, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,070.278 SIT
Dejavnost, vpisana 16. 2. 1996: 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem.
Rg-35768
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01058 z dne 16. 2. 1996 pri subjektu vpisa HRAST – ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za prehrano, prenoče-

Rg-40803
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00155 z dne 14. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05764/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5934478
Firma: JUPAJ in BYTYQI, družba za
gradbeništvo, Kranj, d.n.o.
Skrajšana firma: JUPAJ in BYTYQI,
Kranj, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: druba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kranj, Struževo 3a
Ustanovitelja: Bytyoi Ahmet, Kranj,
Struževo 3a, in Jupaj Liman, Hoče, Novo
naselje 28, vstopila 14. 2. 1996, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bytyqi Dragica, Kropa 125, imenovana 15. 2.
1996 kot poslovodja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 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
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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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo 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 gospodinjskimi, radijskimi 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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na

drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu.

javnosti v prometu, 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-41835
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00475 z dne 11. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05785/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5938562
Firma: JERŠIN 2, d.o.o., splošna avtonega in servisna storitev, Kranj
Skrajšana firma: JERŠIN 2, d.o.o.,
Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kranj, Jezerska cesta 2
Osnovni kapital: 2,240.000 SIT
Ustanovitelj: Rozina Anton, Kranj, Jezerska c. 2, vstop 4. 1. 1996, vložek
2,240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rozina Anton, imenovan 4. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996. 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 343 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgvoina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalanah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6010 Železniški promet; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-

Rg-47390
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00837 z dne 22. 10. 1996 pri subjektu vpisa PERSPEKT, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Kališka 8, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03775/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5898285
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proivzodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930
Proizvodnja obutve; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnejnih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo, 5131 Trgovna na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
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drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovna na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami, 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet.

terska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opremo za AOP; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 533 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 923
Druge razvedrilne dejavnosti.

23. 12. 1994, oba iz Ljubljane, Rožna dolina c. VII/30, vložila po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Logar Sandra, imenovana 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo; 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; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav.

LJUBLJANA
Rg-28198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12792 z dne 14. 8. 1995 pri subjektu vpisa SAVOY, trgovina, marketing, gostinstvo, storitve, d.o.o., Tržaška c. 2,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5388961
Osnovni kapital: 1,500.132,40 SIT
Ustanovitelj: Vukosavljević Bogdan,
Ljubljana, Šišenska 35, vstop 12. 11. 1990,
vložek 1,500.132,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-34663
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19213 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa PUMEY, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Goriča vas 18, Ribnica, sedež:
Goriča vas 18, 1310 Ribnica, pod vložno
št. 1/18164/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5625874
Firma: PUMEJ, Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Goriča vas 18, Ribnica
Skrajšana firma: PUMEJ, d.o.o., Ribnica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pucelj Medard, vložil
1,050.000 SIT, in Pucelj Danica, vložila
450.000 SIT, oba iz Ribnice, Goriča vas 18,
vstopila 30. 3. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-

Rg-34669
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17662 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa M–SERVIS, Servis, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina
c. VII/30, sedež: Rožna dolina c. VII/30,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20070/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5673259
Firma: M–servis Logar & Co., Servis,
trgovina in proizvodnja, d.n.o., Ljubljana, Rožna dolina c. VII/30
Skrajšana firma: M–servis Logar & Co.,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Logar Marko, vstopil
12. 10. 1992 in Logar Sandra, vstopila

Rg-34672
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13499 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa VENTA, Zunanja trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, sedež: Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18093/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5625335
Firma: VENTA, Zunanja trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: VENTA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 4
Osnovni kapital: 1,824.000 SIT
Ustanovitelja: PROTEUS S.A., Luxembourg, 26 Boulevard Royal, vložil 1,805.760
SIT, in Mrak Aljoša, Ljubljana, Rusjanov
trg 9, vložil 18.240 SIT – vstopila 2. 12.
1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-34673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17586 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpisa KORLES, Montaža, servis in proizvodnja lesnih izdelkov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Nadgoriška cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/17099/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5607396
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelja: Korošin Martin, vstopil
3. 4. 1992, vložil 1,504.000 SIT, in Korošin
Damijan, vstopil 15. 5. 1993, vložil 10.000
SIT, oba iz Ljubljane, Nadgoriška cesta 22,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
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Cestni tovorni promet; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov. Pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.

tvo 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 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, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi 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; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-

MARIBOR
Rg-20496
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01746 z dne 26. 5. 1994 pod
št. vložka 1/07706/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Firma: RUDIĆ, podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino, uvoz in izvoz,
d.n.o.
Skrajšana firma: RUDIĆ, d.n.o.
Sedež: Maribor, Kalunova 2
Osnovni kapital: 104.659 SIT
Rg-27554
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00185 z dne 22. 11. 1995 pri subjektu vpisa GARB, podjetje za grafiko,
oblikovanje, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Dolnja Počehova 14, 2211 Pesnica,
pod vložno št. 1/08405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov in poslovnih deležev ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5771838
Sedež: 2211 Pesnica, Dolnja Počehova 14/f
Ustanovitelji: Garb Ivan, vstopil 27. 5.
1993, vložil 688.579,60 SIT, Garb Sebastijan, vstopil 16. 5. 1994, vložil 172.144,90
SIT, Garb Gregor, vstopil 20. 2. 1995, vložil 172.144,90 SIT, in Garb Breda, vstopila
20. 2. 1995, vložila 688.579,60 SIT, vsi iz
Pesnice, Dolnja Počehova 14/f, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 22. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-

Rg-39784
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/01413 z dne 14. 5. 1996 pri subjektu vpisa MADISON, podjetje za računalniški inženiring, d.o.o., sedež: Jadranska 28, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05140/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5589428
Firma: MADISON, marketing, storitve,
trgovina, d.o.o.
Sedež: Maribor, Koroška cesta 65
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanovitelja: Trstenjak Marko, izstopil
12. 2. 1994; Kolbl Marko, Maribor, Koroška
cesta 65, in Pšeničnik Matjaž, Dravograd,
Mariborska cesta 144, vstopila 5. 12. 1991,
vložila po 815.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Kolbl Marko, imenovan 5. 12. 1991, in
Pšeničnik Matjaž, imenovan 12. 2. 1995, zastopata družbo brez oemjitev.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
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skotekah in nočnih barih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro:
G 51.18 ne sme opravljati posredovanja pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; J 67.13 sme
opravljati le dejavnosti menjalnic in zastavljalnic; K 74.12 ne sme opravljati revizijske
dejavnosti; K 74.14 ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

skih izdelkov; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5272 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet.

Ustanovitelj: Fekonja Karl, Radenci, Spodnji Kocjan 8/A, vstop 4. 12. 1991, vložek
1,539.958 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih

MURSKA SOBOTA
Rg-265
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00789 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa PEGAS, Trgovina in storitve, Ljutomer, d.o.o., sedež: Jana Baukarta 16, 9240 Ljutomer, pod vložno št.
1/01239/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5584345
Osnovni kapital: 1,558.000 SIT
Ustanovitelja: Perčič Silva, vstopila 30.
1. 1992 in Perčič Smiljan, vstopil 24. 7.
1996, oba iz Ljutomera, Jana Baukarta 16,
vložila po 779.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Perčič Smiljan, imenovan 24. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovin-

Rg-266
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom št. Srg 506/94 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembe na registrskem
vložku št. 1/1483-00 s temile podatki:
Pri podjetju JESKO, podjetje za proizvodnjo kisa, Radomerje, d.o.o., sedež:
Radomerje 9, 9240 Ljutomer se vpišejo:
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah; sprememba dejavnosti v tretji alinei, ki
se odslej glasi: “trgovina na veliko in malo
z živilskimi in neživilskimi izdelki po vseh
trgovskih strokah, razen strupov, orožja in
vojaške opreme, ter uvoz in izvoz”; sprememba osnovnega kapitala družbe, ki odslej znaša 1,586.000 SIT.
Rg-267
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s sklepom Srg št. 94/01193 z dne 27. 1. 1997 pod
vložno št. 1/02281/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in oseb,
pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5880700
Firma: DELTRADE, podjetje za servisiranje, montažo in tehnološko opremo,
d.o.o.
Skrajšana firma: DELTRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9253 Apače, Zg. Konjišče 2A
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kopun Zlatko, izstop 14.
12. 1994, Kaučič Željko, Apače, Zg. Konjišče 2A, vstop 14. 12. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kopun Zlatko, razrešen 14. 12. 1994;
direktor Kaučič Željko, imenovan 14. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
vl. št. 1/5772/00.
Rg-268
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00231 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa KAJA-FEKONJA, podjetje za proizvodnjo kovinske opreme in
predelavo plastičnih mas, Spodnji Kocjan, d.o.o., sedež: Spodnji Kocjan 8/A,
9252 Radenci, pod vložno št. 1/01237/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5570239
Osnovni kapital: 1,539.958 SIT
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nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 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 kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 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, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740
Druga popravila, d.n.; 63110 Prekladanje; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-271
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00330 z dne 21. 1. 1997
pri subjektu vpisa LLT, Hranilnica in posojilnica M. Sobota, d.d., sedež: Staneta
Rozmana 11A, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00921/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5485096
Osnovni kapital: 105,872.000 SIT.

51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 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 kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-269
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00332 z dne 24. 1. 1997
pri subjektu vpisa LLT, Hranilnica in posojilnica M. Sobota, d.d., sedež: Staneta
Rozmana 11A, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00921/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:
Matična št.: 5485096
Osnovni kapital: 128,272.000 SIT.
Rg-270
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00331 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa LLT, Hranilnica in posojilnica M. Sobota, d.d., sedež: Staneta
Rozmana 11A, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00921/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predlog za vpis sklepa o
povečanju osnovnega kapitala z vložki in
spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5485096
Vpiše se sklep skupščine z dne 1. 10.
1996, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 22,400.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 1. 10. 1996.

Rg-272
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00022 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa GALEX, proizvodnja in
promet s farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d., sedež: Gregorčičeva 27A,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00918/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5479827
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Benkič Jožica, razrešena 31. 12. 1996; direktorica Beznec-Bürgermeister Smiljana, Puconci 24A, imenovana 1. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-273
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01235 z dne 21. 1. 1997
pri subjektu vpisa RR SPORT, Podjetje za
lov, ribolov, kinologijo in prosti čas, export-import, veleprodaja in maloprodaja, Murska Sobota, d.o.o., sedež: Grajska 7, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00877/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5472237
Osnovni kapital: 1,823.790 SIT
Ustanovitelja: Radišič Borut, Murska Sobota, Staneta Rozmana 7, in Radišič Božidar, Murska Sobota, Lendava ulica 15, vstopila 26. 12. 1990, vložila po 911.895 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Radišič Borut in družbenik Radišič Božidar, imenovana 26. 12. 1990, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 05010
Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 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; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;

Rg-274
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01303 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa TIMING, podjetje za
inženiring, svetovanje in storitve, Čentiba, d.o.o., sedež: Čentiba 447/D, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/01078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo, spremembo firme, dejavnosti in odgovornosti za obveznosti družbe s temile podatki:
Matična št.: 5537045
Firma: TIMING – MAKOVEC, inženiring, svetovanje, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: TIMIN – MAKOVEC,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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Ustanovitelja: Makovec Emilija in Makovec Tomislav, oba iz Lendave, Čentiba
477/D, vstopila 20. 11. 1991, vložila po
4.262 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

vložek 1,725.615 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Gregorič Jordana, Nova Gorica,
Vodovodna pot 6, imenovana 28. 10. 1994.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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 kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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 debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-

gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja.

NOVA GORICA
Rg-26875
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 95/00565 z dne 10. 11. 1995
pri subjektu vpisa Trgovine DRAGICA,
Trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Gradnikove brigade 2g, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00983/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5380154
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov.
Rg-36863
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02251 z dne 8. 3. 1996
pri subjektu vpisa SPEDIMEC Mednarodni transport, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Vodovodna pot 6, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03200/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, prokuristko in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5806577
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 12
Osnovni kapital: 1,725.615 SIT
Ustanovitelj: Battista Moraglia, Imperia,
Italia, Via Degli Ulivi 1, vstop 15. 10. 1993,

SLOVENJ GRADEC
Rg-32095
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00015 z dne 28. 11. 1995
pod št. vložka 1/09478/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5888484
Firma: PRÄSIDENT, podjetje za obdelavo in predelavo lesa, d.o.o.
Skrajšana firma: PRÄSIDENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Francetova 16
Osnovni kapital: 2,050.500 SIT
Ustanovitelj: PRÄSIDENT Meßwerkzeugfabrik GmbH. & Co KG, Vlotho, Herforderstraße št. 42, vstop 13. 1. 1995, vložek 2,050.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Juren Peter, Ljubljana, Kebetova ulica 24, imenovan 13. 1. 1995, zastopa družbo z omejitvijo, da za najemanje posojil ali
kreditov, ki presegajo v enem poslovnem
letu znesek v protivrednosti 1.000 DM; za
sklenitev in za razvezo dolgoročnih zavezujočih poslov (npr. najemnih, zakupnih in
leasinških pogodb), če presega vsota obveznosti ki izhajajo iz takšnih pogodb, med
celotno pogodbeno dobo takšnega pravnega
razmerja protivrednost po posamezni višini
1.000 DM; za vsako posamezno investicijo,
ki presega protivrednost 1.000 DM, in za
vse skupne investicije za vsako posamezno
poslovno leto, če presegajo le-te protivrednost zneska v višini 1.000 DM; kakor v
primerih, katere si je pridržala skupščina in
so navedeni v 10. členu akta o ustanovitvi
družbe, potrebuje predhodno pisno soglasje
nadzornega sveta oziroma skupščine.
Člani nadzornega sveta: Twelsiek Horst,
Albers Thomas in Heisinger Jurgen, vstopili 13. 1. 1995.
Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
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5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., razen z
orožjem in strelivom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

dišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5397090
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vodovnik Bogomir, Slovenj Gradec, Muratova 24, vstop 22. 4.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

podinjskimi, radijskimi 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti

Rg-32331
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06630 z dne 18. 5. 1995
pri subjektu vpisa GRAFIN, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Muratova 24, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/02260/00 vpisalo v sodni register tega so-

Rg-48852
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00009 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa TRGOPRO, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Legen 66/b, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod vložno št. 1/01462/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5361460
Ustanovitelja: Kamnik Marko, vstopil 4.
5. 1994, vložil 766.020 SIT, in Kamnik Teja, vstopila 3. 1. 1996, vložila 735.980 SIT,
oba iz Šmartna pri Slovenj Gradcu, Legen
66/b, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 1930
Proizvodnja obutve; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 40101 Proizvodnja elektrike v
HE; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 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, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
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drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Preneha veljati akt o ustanovitvi družbe
in sprejme se družbena pogodba, sprejeta na
skupščini dne 3. 1. 1996.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 »Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov« razen »pri prodaji farmacevtskih
izdelkov«; 52.488 »Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.«
razen »z orožjem in strelivom«; 67.13 »Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom« se dovoli opravljanje »menjalniških storitev«; 74.12 »Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnost, davčno svetovanje« razen »revizijske dejavnosti«; 74.14 »Podjetniško in poslovno
svetovanje« razen »arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci«.
Rg-100739
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00144 z dne 12. 12. 1996
pri subjektu vpisa RUDNIK MEŽICA,
MPI, metalurgija, plastika in inženiring,
d.o.o., sedež: Žerjav 79, 2393 Črna na
Koroškem, pod vložno št. 1/03253/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, pooblastil zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5040949
Ustanovitelj: Rudnik Mežica, MPI,
d.o.o., (prej Rudniki svinca in topilnica
Mežica, TOZD Metalurgija), izstop 20. 6.
1996; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 20. 6.
1996, vložek 66,336.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kret Mirko, Črna na Koroškem,
Spodnje Javorje 4/a, ki od 20. 6. 1996 zastopa družbo z omejitvijo, da za sklepanje
pogodb, s katerimi se pridobivajo, odtujujejo ali obremenjujejo nepremičnine; za sklepanje pravnih poslov o vlaganju sredstev
v druge pravne osebe; za sklepanje kreditnih pogodb, posojilnih pogodb in pogodb z
obročnim odplačevanjem ne glede na njihovo vrednost; za skepanje pogodb o nabavi investicijske opreme in o oddaji investicijskih del ne glede na njihovo vrednost;
za sklepanje pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji ali poslovnem sodelovanju;
za sklepanje pogodb o poroštvu in drugih
pravnih poslov, s katerimi se prevzemajo
obveznosti drugih subjektov ali utrjujejo njihove obveznosti, potrebuje predhodno
soglasje skupščine družbe.
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ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00268 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/09537/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5986745
Firma: REMOPLAST, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: REMOPLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Radlje ob Dravi, Samostanska b.š.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mori Slavko, Vuhred 38
in Repatec Jožef, Podvelka, Javnik 58,
vložila po 367.500 SIT, ter Westermaier
Ursula Cornelia, Hettenshausen, Nemčija,
Hauptrasse 15, vložila 765.000 SIT – vstopili 25. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Repatec Jožef, imenovan 25. 11.
1996, zastopa družbo z omejitvijo, da za
sklenitev posameznega posla, katerega vrednost presega 100.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, ter za nakup, odtujitev ali obremenitev nepremičnin potrebuje soglasje skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2611 Proivzodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-

Rg-101694
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00058 z dne 11. 12. 1996
pri subjektu vpisa LOGOS, logistika, informatika in trženje, d.o.o., sedež: Meža
144, 2370 Dravograd, pod vložno št.
1/02442/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skrajšano firmo, spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti
in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5400392
Skrajšana firma: LOGOS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,518.884,37 SIT
Ustanovitelj: Veržun Janez, Dravograd,
Meža 137, vstop 11. 12. 1989, vložek
1,518.884,37 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stanonik Janko, izstop 28. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Veržun Janez, imenovan 11. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev; Stanonik
Janko, razrešen 28. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih
prodajalnah;
52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
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ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podaktov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”; 74.14 “Podjetniško in
poslovno svetovanje” razen “arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci”; 67.13 “Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom” se
dovoli opravljanje “menjalniških storitev”.

gih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi;7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila, 7481 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9393 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” razen “pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”; 52.488 “Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; d.n.” razen “z orožjem in strelivom”; 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”; 74.14 “Podjetniško in
poslovno svetovanje” razen “arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci”.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 21. 8. 1996.

Rg-102573
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00180 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa EL-KK, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Žerjav
18, 2393 Črna na Koroškem, pod vložno
št. 1/04125/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, družbene
pogodbe in imena družbenika ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5510392
Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proivzodnja elektromotorjev, generatorjev in transofmatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospidinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 74024 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov”, razen “pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”; 52.488 “Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.”;
razen “z orožjem in strelivom”.
Pri vpisanemu družbeniku in zastopniku
Kligl Venčeslavu se popravi ime, ki se
pravino glasi: “Kligl Vencl”.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 18. 7. 1996.

Rg-102572
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00183 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa MOZAIK, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Ob
Meži 11, 2391 Prevalje, pod vložno št.
1/02534/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5395011
Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnejga perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proivzodnja obutve; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proivzodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Proivzodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-

Rg-102574
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00185 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa FEROTON, storitveno,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Dobja vas 121, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/05432/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5597285
Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 13. 12. 1996.

nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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 pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 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, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalanha, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”; 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci”.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 10. 10. 1995.

vodnja lesene embalaže; 2051 Proivzodnja
drugih izdelkov iz lesa; 3612 Proivzodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3614 Proivzodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proivzodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo, 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-102636
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00219 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa LESNA-TOVARNA
POHIŠTVA PAMEČE, d.o.o., sedež:
Pameče 150, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/01808/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5039002
Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-

Rg-102637
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00105 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa IMONT, industrija
kemične obdelave lesa, Dravograd, d.o.o.,
sedež: Otiški vrh 156, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu, pod vložno št. 1/00388/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo skrajšane firme, družbenikov,
poslovnih deležev, dejavnosti in tipa zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5033560
Skrajšana firma: IMONT, d.o.o.
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
7. 10. 1992, vložek 19.734.600 SIT, in Imont-Uranšek, d.o.o. (prej Biro za konstrukcije in inženiring Maksimiljan Uranšek,
d.o.o.), Libeliče, Libeliška gora 4, vstop 2.
8. 1993, vložek 78,938.400 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Uranšek Maksimiljan, Libeliče, Libeliška
gora 4, razrešen 24. 1. 1994 kot v.d., direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proiz-

Rg-103237
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06650 z dne 4. 2. 1997
pri subjektu vpisa TC RAHTEL, turistično-gostinsko podjetje, d.o.o., sedež:
Gmajna 48/b, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/02276/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5382068
Osnovni kapital: 2,756.000 SIT
Ustanovitelja: Brezovnik Marjan in Brezovnik Majda, oba iz Slovenj Gradca,
Gmajna 48/a, vstopila 23. 4. 1990, vložila
po 1,378.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 55112 Dejavnost penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejanvosti,
d.n.; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč.
Rg-103248
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00274 z dne 6. 2. 1997
pod št. vložka 1/09540/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5986940
Firma: COLATIO PLIN, podjetje za
distribucijo plinastih goriv in vzdrževanje
ogrevalnih sistemov, d.o.o.
Skrajšana firma: COLATIO PLIN,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slovenj Gradec, Meškova 21
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Mestna občina Slovenj
Gradec, Slovenj Gradec, Meškova 21, vstop
17. 5. 1996, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kop Ivan, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje 58, imenovan 29. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 6. 2. 1997: 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 40301 Proivzdonja pare in tople
vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah.

ster tega sodišča spremembo družbenikov s
temile podatki:
Matična št.: 5666899
Ustanovitelji: Dežman Janko, izstop
10. 9. 1996; Jović Ljuboje, Bijeljina, G. Bukovica, vstop 15. 2. 1994, vložek 75.000
SIT; Jovanović Dragoljub, Lopare, Puškovac, vstop 15. 2. 1994, vložek 1,305.000
SIT; Spasojević Grozdan, Lopare, Puškovac, vstop 7. 6. 1994, vložek 30.000 SIT, in
Jovanović Darko, Lopare, Puškovac, vstop
10. 9. 1996, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Firma: TAKO, podjetje za gradbeni inženiring in trgovino, d.o.o., Partizanska 9,
Rogaška Slatina
Skrajšana firma: TAKO, d.o.o., Rogaška Slatina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rogaška Slatina, Partizanska 9
Osnovni kapital: 111.000 SIT
Sklep družbenika z dne 19. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2495/94 z dne 6. 9. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 2495/94 z dne 11. 2.
1997). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Kos Zdenka, Partizanska 9, Rogaška Slatina.

Rg-103249
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00018 z dne 6. 2. 1997
pri subjektu vpisa HOMC, trgovsko, proizvodno in obrtno podjetje, d.o.o., sedež:
Pod gonjami 23, 2391 Prevalje, pod vložno
št. 1/05537/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5774985
Dejavnost, vpisana 6. 2. 1997: 2670 Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovna na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovna na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”; 74.14 “Podjetniško in poslovno
svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.”
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 12. 9. 1996.
Rg-103250
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00220 z dne 6. 2. 1997
pri subjektu vpisa MREŽA, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Partizanska 27, 2390 Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/06414/00 vpisalo v sodni regi-

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
CELJE
Srg 268/95
Rg-304
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba CA-TRANSPORT–IMPORT–
EKSPORT, d.o.o., Podkraj 46/b, Velenje,
preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer
Camlek Berto, Velenje, Podkraj 46/b, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejel družbenica dne 30. 3.
1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 4. 1997
Srg 94/02914
Rg-105230
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02914 z dne 6. 3. 1997 pod št.
vložka 1/01817/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: BRALCO, d.o.o., Trgovsko podjetje, Velenje, Črnova 34
Skrajšana firma: BRALCO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Velenje, Črnova 34
Osnovni kapital: 7.820 SIT
Sklep družbenika z dne 25. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2914/94 z dne 18. 9. 1996).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 2914/94 z dne 6. 3.
1997). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ALBRACO Handellsgesellschaftt m.b.H., Wien, Davidgasse 11, Avstrija.
Srg 94/02495
Rg-105232
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02495 z dne 11. 2. 1997 pod št.
vložka 1/05438/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Srg 956/96
Rg-105238
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba IPI, Inženiring, projektiranje,
izgradnja, d.o.o., Velenje, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer Jelen Marto, Bevče 2a, Velenje, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 29. 12.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 2. 1997

KOPER
Srg 94/01692
Rg-101529
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01692 z
dne 17. 12. 1996 pod št. vložka 1/04522/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: C – MARKETING, gradbeništvo, projektiranje, trgovina in komercialne storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: C – MARKETING,
d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Carls Walter, izstopil 30.
5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 1692/94 z dne
17. 12. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Walter Carls, Hermann-Humells Strasse 9, Graefelfing, Zvezna republika Nemčija.
Srg 94/03226
Rg-102789
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03226 z
dne 9. 1. 1997 pod št. vložka 1/01141/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
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subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: COM TEL, trgovina na debelo
in drobno z računalniško in drugo elektronsko opremo ter audiovizualnimi aparati in regulacijskimi telekomunikacijskimi instrumenti na domačem in tujem trgu, d.o.o., Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: COM TEL, d.o.o., Ilirska Bistrica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ilirska Bistrica, Nikole Tesle 14
Osnovni kapital: 279.900 SIT
Ustanovitelji: Kirn Janez, Kirn Jože in
Lukančič Andraž, vsi izstopili 15. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 3226/94 z dne
9. 1. 1997. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Janez Kirn iz Ilirske Bistrice, Gubčeva 20,
Andraž Lukančič iz Ilirske Bistrice, Nikole
Tesle 14 in Jože Kirn iz Nemčije, Schlesierstrasse 23, D-8209, Stephanskirchen.

hinjska Bistrica, vpisana na reg. vl. št.
1/3588/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame LIP,
lesna industrija Bled, d.d., Ljubljanska 32,
Bled.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 1997

LES BEGUNJE, d.o.o., podjetje za predelavo lesa in trgovino, s sedežem v Begunjah, Zapuže 20, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 2. 1997

Srg 3198/94
Rg-103678
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ŠTIRI PIKE, Podjetje za izdelavo vitražev, d.o.o., Pod zavrtnice 8, Pivka, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/2349/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z dne 30.
11. 1994.
Družbenica Lori Posega iz Pivke, Pod
zavrtnice 8, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 2. 1997

KRANJ
Srg 1222/96
Rg-103309
Družba DAJAKOM, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj, s sedežem Struževo 15,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/5558/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Konc
Janez, Struževo 15, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 1. 1997
Srg 183/97
Rg-104340
Družba LIP, tovarna strojev in naprav
Filbo, d.o.o., s sedežem Ajdovska 2, Bo-

Srg 181/97
Rg-104341
Družba LIP, tovarna vhodnih vrat,
Mojstrana, d.o.o., s sedežem Dovje 117,
Mostrana, vpisana na reg. vl. št. 1/3587/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame LIP,
lesna industrija Bled, d.d., Ljubljanska 32,
Bled.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 1997
Srg 1300/96
Rg-104990
Družba NORK, podjetje za servis in
trgovino, d.o.o., Podhom, s sedežem Podhom 69, Zgornje Gorje, vpisana na reg. vl.
št. 1/2831/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Novak Franc in Marija iz Podhoma 69, Zgornje Gorje.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 2. 1997
Srg 1269/96
Rg-104991
Družba NOWAK, proizvodnja, storitve in trgovina Lesce, d.o.o., s sedežem v
Lescah, Hraška c. 4, vpisana na reg. vl. št.
1/4828/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Novak Jože, Lesce, Hraška c. 4.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 2. 1997
Srg 473/96
Rg-104994
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 473/96 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
17. 2. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2976/00 vpiše izbris družbe RES-

Srg 785/96
Rg-104996
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 785/96 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
17. 2. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3814/00 vpiše izbris družbe EVROGOZD, gozdne storitve, d.o.o., Preddvor, s sedežem Preddvor 123, Preddvor,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 2. 1997

KRŠKO
Srg 241/96
Rg-105182
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
ORIJON, avto šola Sevnica, d.o.o., Cesta na grad 29a, Sevnica, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Rezika Zakšek, Cesta na grad 29a, Sevnica in Viki Košar, Taborniška 16, Sevnica.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 18. 3. 1997

LJUBLJANA
Srg 6963/96
Rg-289
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba EQUITRANS, prevozi konj,
d.o.o., preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 19. 12. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Tomažič France Joško,
Tischlerjeva 9, Ljubljana-Šentvid, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Tomažič Franceta Joška, Tischlerjeva 9, Ljubljana-Šentvid.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 1997
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Srg 763/97
Rg-305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:
GRADITELJI, družba za projektne
storitve v arhitekturi, industrijskem in
grafičnem oblikovanju, d.o.o., Samova
ulica 5, Ljubljana, reg. št. vl. 1/22386/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 28. 1. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj Aljoša Kolenc, Gornji trg
44, Ljubljana, prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja Aljošo Kolenca.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 1997

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,000.000 SIT prenese v celoti na dr. Zlatka
Aurelius Verbič.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 1997

Srg 94/19298
Rg-313
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba MACO, podjetje za proizvodnjo, trgovino in svetovanje, d.o.o., Čufarjeva 3, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Anica Zalar in Saša
Puh, obe Tržaška 43, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljici, in sicer na vsako
do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 1997

Srg 399/97
Rg-306
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba BONUS, podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Janševa 6, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 15. 1. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Marjeta Vitorovič in
Sveta Vitorovič, obe Janševa 6, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 1,660.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,660.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici Vitorovič Marjeto in Vitorovič Sveto, na vsako do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15. dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 1997
Srg 6354/96
Rg-307
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
CAN–SLO TRADE, Kanadsko slovenska družba, d.o.o., Spodnja Senica 2B,
Medvode, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 2. 12. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je dr. Zlatko Aurelius Verbič, Springbrook Gardens 62, Toronto, Kanada, z ustanovitvenim kapitalom 2,000.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Srg 863/97
Rg-308
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ORIENT, podjetje za eksport-import in prodajo pohištva, d.o.o., Kočevje, Heroja Marinclja 8, reg. št. vl.
1/09376/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 7. 2.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Mohamed Zouhair Naneh in Desa Naneh, oba stanujoča Kočevje,
Ulica heroja Marinclja 8, z ustanovitvenim
kapitalom 2,000.000 SIT, prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese na ustanovitelja, vsakemu do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 1997
Srg 94/17705
Rg-312
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba RANDEX, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Brilejeva 14, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Nada Ranđelović, Brilejeva 14, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustnaoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 1997

Srg 19900/94
Rg-314
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba PRODOM, Stanovanjsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 6,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Mandič Srna, Na stolbi
7, Ljubljana, Dimovski Vladimir, Štihova
15, Ljubljana, Rop Anton, Neubergerjeva
17, Ljubljana in Dejak Bojan, Artačeva 8,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustnaovitelje, in sicer na vsakega
do ene četrtine.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 1997

MARIBOR
Srg 1114/96
Rg-309
Družba DRUŽBA ZA OSKRBOVANJE Z ENERGIJO d.o.o., Maribor, Kardeljeva cesta 60, reg. št. vl. 1/9736/00, katere družbenik je: MAIN–KRAFTWERKE
AG, Frankfurt am Main, Nemčija, Bruningstrasse 1, po sklepu družbenika z dne 10. 9.
1996 preneha po skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel MAIN–
KRAFTWERKE AG, Frankfurt am Main,
Nemčija, Bruningstrasse 1.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 1997

nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: LIMA, posredniško in svetovalno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: LIMA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Kardeljeva cesta 69
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Likar Černe Marjetka in
Šilc Zdenka, obe izstopili 11. 2. 1997.

na, oba Ulica Tolminskih puntarjev 8, Nova Gorica.

Srg 936/96
Rg-311
Družba INO–PAM, trgovina, importexport d.o.o., Borštnikova 19, Maribor,
reg. št. vl. 1/7839/00, katere ustanovitelja
sta Klasinc Nada in Klasinc Franc, oba
Borštnikova 19, Maribor, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 28. 6. 1996 preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Klasinc
Nada in Kasinc Franc, oba Borštnikova 19,
Maribor.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 1997

Srg 94/03762
Rg-104692
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03762 z dne 12. 2. 1997 pod št.
vložka 1/08960/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št.: 5846013
Firma: ISS SERVISYSTEM HOSPITAL SERVICE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ulica talcev 1
Osnovni kapital: 119.002 SIT
Ustanovitelj: ISS SERVISYSTEM MARISCHKA, izstopil 11. 2. 1997.

Srg 94/02300
Rg-104610
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02300 z dne 18. 2. 1997 pod št.
vložka 1/01062/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: REID, podjetje za realizacijo
idej d.o.o.
Skrajšana firma: REID d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pekre-Limbuš, Lackova 177/a
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Antauer Miran, Đajić Nikola in Džafić Mirsad, vsi izstopili 18. 2.
1997.
Srg 95/00206
Rg-104612
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00206 z dne 18. 2. 1997 pod št.
vložka 1/01438/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št.: 5353882
Firma: HITRA, gostinstvo, turizem, trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: HITRA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pekre-Limbuš, Vrunčeva 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Horvat Ignac in Horvat
Milica, oba izstopila 18. 2. 1997.
Srg 95/01034
Rg-104681
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/01034 z dne 12. 2. 1997 pod št.
vložka 1/06398/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi preneha-

Srg 94/04576
Rg-104694
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04576 z dne 12. 2. 1997 pod št.
vložka 1/02648/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: BIRO OFFICE, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: BIRO OFFICE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Glavni trg 6
Osnovni kapital: 36,426.660 SIT
Ustanovitelja: Kovač Jože in Kovač
Alenka, oba izstopila 11. 2. 1997.

NOVA GORICA
Srg 96/00567
Rg-103195
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00567 z dne 13. 1. 1997
pod št. vložka 1/01838/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št.: 5537797
Firma: TANA, Trgovina–gostinstvo–
storitve, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: TANA, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 7. 10.
1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Prosenak Darko in Prinčič Tatja-

Srg 94/01413
Rg-104771
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01413 z dne 28. 2. 1997
pod št. vložka 1/00365/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št.: 5303893
Firma: IN CENTER, Poslovno svetovanje in računovodstvo, Nova Gorica,
d.o.o.
Skrajšana firma: IN CENTER, Nova
Gorica, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Ljuba Šercerja 22
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanoviteljice: Bratuž Bojana, Pregelj
Marta in Zorzut Rozalija, vse izstopile 20. 6.
1994.
Sklep ustanoviteljic z dne 20. 6. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzele Bojana Bratuž, Ljuba Šercerja 22, Nova Gorica, Marta Pregelj, Cankarjeva 13,
Nova Gorica in Rozalija Zorzut, Vojkova
8E, Nova Gorica.
Srg 94/02316
Rg-105752
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02316 z dne 17. 3. 1997
pod št. vložka 1/00575/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št.: 5316707
Firma: PRIMA, Trgovina in zastopanje, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: PRIMA, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Pod Grčno 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 27. 12.
1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj Vičič Simon, Pod Grčno 6,
Nova Gorica.
Rg-104342
Družba TA–JA, Storitve, trgovina, turizem, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem M.
Štrukelj 68, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru
s št. reg. vl. 1/2324/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 31. 1. 1997.
Ustanoviteljica je Pahor Tatjana, M.
Štrukelj 68, Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
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Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 1. 1997

1/00676/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
24. 12. 1996.
Ustanovitelj je Švagelj Egidij, Branik
111, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 12. 1996

Rg-104886
Družba INTERFAJT Špedicija, Renče,
d.o.o., s sedežem Lukežiči 33b, Renče, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1/1720/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 14. 10. 1996.
Ustanovitelji so Fajt Stojan, Lukežiči
33/b, Renče ter Interbartolo Gianluca, Lutman Lidia Interbartolo in Interbartolo Ignazio, vsi trije iz Sovodnja ob Soči, Via Case
Sparse 66, Italija, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 10. 1996

Rg-104775
Družba ONIKS, Podjetje za storitve in
trgovino d.o.o. Idrija, Prelovčeva 9, s sedežem Prelovčeva 9, Idrija, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru
s št. reg. vl. 1/3063/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljia družbe z dne 31. 5. 1996.
Ustanovitelj je Pavšič Julij, H. Freyerja 3, Idrija, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 5. 1996
Rg-104776
Družba MANCA, d.o.o., Trgovina na
debelo in drobno in storitve, Orehovica
40, Podnanos, s sedežem Orehovica 40,
Podnanos, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1/3076/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
27. 12. 1994.
Ustanovitelj je Trošt Matjaž, Orehovica
40, Podnanos, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 1994
Rg-104777
Družba DEM–COLOR, Trgovina in
storitve, d.o.o., Branik, s sedežem Branik
111, Branik, vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.

Rg-104884
Družba FLYING TRADE REPRESENTATION, Export-import, Šempeter pri
Gorici, d.o.o., s sedežem Feiglova 1, Šempeter pri Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1/1205/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
5. 6. 1996.
Ustanoviteljica je Nestorov Ines, Fieglova 1, Šempeter pri Gorici, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 6. 1996
Rg-104885
Družba CAR-EXP, Trgovina in storitve, d.o.o., Miren, s sedežem Miren 142/d,
Miren, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl. 1/2247/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 17. 10. 1996.
Ustanovitelj je Stanič Zdravko, Miren
142/d, Miren, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 10. 1996

Rg-104887
Družba LI–LUX, Trgovina in zastopstvo, d.o.o., Branik, s sedežem Branik
36/c, Branik, vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1/1933/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
12. 6. 1996.
Ustanoviteljica je Lisjak Ivanka, Branik
36/c, Branik, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 1996
Rg-104890
Družba KANČAN, Podjetje za avtoservis, trgovino in storitve, d.o.o., Tolmin, s
sedežem Brunov drevored 35, Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1/2552/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 13. 11. 1996.
Ustanovitelj je Rutar Viktor, Brunov drevored 35, Tolmin, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
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Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 11. 1996

Prvačina 37, Dornberk, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s št.
reg. vl. 1/1004/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 15. 1. 1997.
Ustanovitelja sta Pipan Venceslav, Prvačina 37, Dornberk in Požar Brane, Kidričeva 33, Nova Gorica, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 1. 1997

roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 1. 1997

Rg-104891
Družba HORTITEHNIKA, Svetovanje
v sadjarstvu, vinogradništvu in vrtnarstvu, d.o.o., Ajdovščina, s sedežem
Lavričeva 57, Ajdovščina, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru
s št. reg. vl. 1/2160/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 29. 10. 1996.
Ustanovitelj je Brecelj Marijan, Lavričeva 57, Ajdovščina, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 10. 1996
Rg-104894
Družba MAVRI, Prevoz in trgovina,
d.o.o., Tolmin, s sedežem Simona Kosa 1,
Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1/1856/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
12. 9. 1996.
Ustanoviteljica Mavri Marta, Simona
Kosa 1, Tolmin, ki je po sklepu o dedovanju
z dne 14. 3. 1995 postala edina družbenica
v družbi, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 9. 1996
Rg-105097
Družba HOTLES, Lesna proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Prvačina, s sedežem

Rg-105099
Družba PRESUK, Proizvodnja in storitve, d.o.o., Budanje, Budanje 24b, Vipava, s sedežem Budanje 24b, Vipava, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1/1268/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 10. 1. 1997.
Ustanovitelj je Ferjančič Alojz, Budanje
24b, Vipava, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 1. 1997
Rg-105100
Družba ZEKOM, Trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
Prvomajska 56, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru
s št. reg. vl. 1/2479/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 21. 1. 1997.
Ustanovitelja sta Zec Milena in Zec
Zdravko, oba Kosovelova 2, Nova Gorica,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v

Rg-105101
Družba CRAFT COMMERCE, d.o.o.,
Trg svobode 3, Kanal, s sedežem Trg svobode 3, Kanal, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1/1026/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
31. 1. 1997.
Ustanovitelja sta Prinčič Aleš in Prinčič
Vlasta, oba Gregorčičeva ulica 14, Kanal,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 1. 1997
Rg-105102
Družba TITUZ, Podjetje za trgovino,
inženiring, turizem, usluge in zastopanja,
Šempeter pri Gorici, d.o.o., s sedežem
Stjenkova 13, Šempeter pri Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1/388/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 4. 2. 1997.
Ustanovitelja sta Kokelj Miran in
Nemec Branko, oba Stjenkova 13, Šmepeter pri Gorici, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 2. 1997
Rg-105103
Družba ROBI IN MARJAN BIKE,
Športne in turistične storitve, d.o.o., s sedežem Vetrišče 16, Nova Gorica, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl. 1/0495/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 18. 10. 1996.
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Ustanovitelja sta Štrukelj Marjan, Vetrišče 16, Nova Gorica in Golob Robert,
Vetrišče 5, Nova Gorica, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 10. 1996

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 1994

nega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve k družbi: TERNA, posredovanje in trgovina Novo mesto, d.o.o., reg. št.
vl. 1/531/00 s temile podatki:
Matična št.: 5890624
Firma: DD TIM, družba za trgovino in
marketing, d.o.o., Gradac
Skrajšana firma: DD TIM d.o.o., Gradac
Pravnoorg. družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gradac, Gradac 103
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: TERNA posredovanje in
trgovina Novo mesto, d.o.o., izstopila 17. 12.
1996.
Pripojitev k družbi TERNA, posredovanje in trgovina Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Kandijska 32, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 17. 12. 1996. Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-105104
Družba TECNOCOM–TRADE Trgovina in posredništvo, d.o.o., Nova Gorica, s
sedežem Matevža Veluščka 6, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici v registru s št. reg. vl. 1/3555/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 23. 10. 1996.
Ustanovitelji so Baline Mikhail-Izrajlevič, Ul. Krasnobogatyzskaya 19–2, Moskva,
Rusija, Slavia Plus, Ul. Lenina 13, Volgograd, Rusija, Šerbinin Jurij-Aleksandrovič,
Ul. Mira 6, Ap. 43, Volgograd, Rusija in
Maks Černuš, Ul. Matevža Veluščka 6, Solkan, Nova Gorica, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 10. 1996
Rg-105815
Družba Namenska strojna oprema,
proizvodnja namenskih strojev in naprav,
d.o.o., Idrija, s sedežem Kapitana Mihevca 13, Idrija, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1/2971/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
14. 4. 1994.
Ustanovitelji so Bizjak Pavel, Kapitana
Mihevca 14, Idrija, Čar Bojan, Vojskarska
ul. 8, Idrija, Pivk Vladimir, Trg maršala Tita 4, Idrija, Povalej Ivan, Kapitana Mihevca
8, Idrija in Bajc Silvester, Prešernova 11,
Idrija, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.

NOVO MESTO
Srg 73/97
Rg-104883
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba SPIDI, Podjetje za preventivno svetovanje, znanstveno-razvojno-raziskovalno delo in izobraževanje, Novo
mesto, d.o.o., Mirana Jarca 4, Novo mesto, vpisana na reg. vl. št. 1-695/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 9. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Gazvoda Marija in Gazvoda Tatjana Marija, obe Mirana Jarca 4,
Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom
1.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese na ustanoviteljici v sorazmerju z
vloženim kapitalom.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Novo mesto
dne 4. 3. 1997
Srg 96/00409
Rg-104986
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00409 z dne 6. 3. 1997
pod št. vložka 2/00038/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve k družbi: MERCATOR
KMETIJSKA ZADRUGA TREBNJE, reg.
št. vl. 2/1/00, s temile podatki:
Matična št.: 5657601
Firma: KMEČKA ZADRUGA ŠENTRUPERT z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Šentrupert, Šentrupert 124
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor
Trebnje, izstopil 30. 9. 1996.
Pripojitev k MERCATOR – KMETIJSKA
ZADRUGA TREBNJE, z.o.o., Trebnje, Baragov trg 3, na podalgi pripojitvene pogodbe z dne 30. 9. 1996. Pripojitev začne veljati
z vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.
Srg 96/00444
Rg-105091
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00444 z dne 10. 3. 1997
pod št. vložka 1/03749/00 izbrisalo iz sod-

Srg 96/0443
Rg-105092
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00443 z dne 10. 3. 1997
pod št. vložka 1/01578/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve k družbi: TERNA, posredovanje in trgovina Novo mesto, d.o.o., reg. št.
vl. 1/531/00, s temile podatki:
Matična št.: 5455936
Firma: DEPO, finančne in poslovne
storitve, d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovor nostjo
Sedež: Novo mesto, Kandijska 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: TERNA, posredovanje in
trgovina Novo mesto, d.o.o., izstopila 17. 12.
1996.
Pripojitev k družbi TERNA, posredovanje
in trgovina Novo mesto, d.o.o., Novo mesto,
Kandijska 32, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 17. 12. 1996. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Srg 97/00058
Rg-105094
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00058 z dne 10. 3. 1997
pod št. vložka 2/03749/01 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve k družbi TERNA, posredovanje in trgovina Novo mesto, d.o.o., reg. št. vl.
1/531/00, s temile podatki:
Matična št.: 5890624001
Firma: DD TIM, družba za trgovino in
marketing, d.o.o., Gradac, Podružnica 1,
Novo mesto
Skrajšana firma: DD TIM, d.o.o., Gradac, Podružnica 1, Novo mesto
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Novo mesto, Kandijska 32
Ustanoviteljica: DD TIM, družba za trgovino in marketing, d.o.o., Gradac, izstopila 17. 12. 1996.
Pripojitev k družbi TERNA, posredovanje
in trgovina Novo mesto, d.o.o., Novo mesto,
Kandijska 32, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 17. 12. 1996. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
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Srg 119/97
Rg-105181
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba KASTELIC IN KASTELIC,
Poslovne storitve, d.n.o., Šmihel 4, Novo
mesto, vpisana na reg. vl. št. 1-2690/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 1. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kastelic Olivera in Kastelic Jože, oba Šmihel 4, Novo mesto, z
ustanovitvenim kapitalom vsak po 65.205
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebnith preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 130.410 SIT
prenese na ustanovitelja v sorazmerju z vloženim kapitalom.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Novo mesto
dne 19. 3. 1997

na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 2. 1997

Srg 6635/94
Rg-104905
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6635/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 22. 10. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6564-00 vpiše izbris družbe BREKO d.o.o., s sedežem v Slovenj Gradcu,
Pameče 32, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Breznik Danijel iz Pameč 32, Slovenj Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 10. 1996

Srg 94/02634
Rg-105239
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02634 z dne 21. 3. 1997
pod št. vložka 1/01338/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5416531
Firma: JKR, Transport, trgovina in turizem Metlika, d.o.o.
Skrajšana firma: JKR Metlika, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Metlika, Grabrovec 50
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Stariha Jože, Stariha Katarina in Stariha Renata, vsi izstopili 27. 12.
1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Stariha Jože, Stariha Katarina in Stariha Renata, vsi Grabrovec 50, Metlika.

PTUJ
Srg 116/96
Rg-103687
Družba MAXTRADE, trgovina in ekonomske storitve, d.o.o., CMD 12, Ptuj,
reg. št. vl. 1/2415/00, katere ustanovitelj je
Svetelšek Matjaž, Mestinje 7, Podplat (prej
CMD 12, Ptuj), po sklepu ustanovitelja družbe z dne 28. 11. 1996, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti upnikom je prevzel Svetelšek Matjaž,
Mestinje 7, Podplat.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
prostojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču

Srg 96/00011
Rg-105170
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00011 z dne 20. 2. 1997 pod št.
vložka 1/08552/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št.: 5773920
Firma: ABECEDA–CENITVE, ocenjevanje podjetij in stvarnega premoženja
d.o.o.
Skrajšana firma: ABECEDA–CENITVE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podlehnik, Dežno pri Podlehniku 2a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: ABECEDA, podjetje za
ekonomsko, finančno in davčno svetovanje
ter ekonomsko finančno revizijo d.o.o., izstopila 7. 1. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela ABECEDA, podjetje za ekonomsko, finančno in davčno svetovanje ter ekonomsko
finančno revizijo d.o.o., Mlinska 6a, Ptuj.

SLOVENJ GRADEC
Srg 91/97
Rg-310
Družba BORKOMAT, gostinstvo, trgovina, turizem d.o.o., Črna na Koroškem, Rudarjevo 3, reg. št. vl. 1/5891/00,
katere družbenica je Rednak Mateja, po
sklepu družbenice z dne 24. 2. 1997 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Rednak Mateja iz Črne na Koroškem, Rudarjevo 3.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 4. 1997
Srg 6100/94
Rg-104902
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6100/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 26. 11. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2739-00 vpiše izbris družbe
TRADENT, podjetje za proizvodnjo in
prodajo dentalnih aparatov, pribora in
materialov d.o.o., s sedežem na Ravnah
na Koroškem, Preški vrh 50, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Tratnik Miran in Antonija iz Raven na Koroškem, Preški vrh 50.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 11. 1996

Srg 143/95
Rg-104906
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 143/95 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 30. 9. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6744-00 vpiše izbris družbe GMAJNA d.o.o., Mežica, s sedežem v Mežici,
Senčna vas 22, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Stanislav
Rosc iz Mežice, Senčna vas 22.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 9. 1996
Srg 6038/94
Rg-104908
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6038/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 3. 9. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8133-00 vpiše izbris družbe COLATIO storitve in trgovina, d.o.o., s sedežem v Dravogradu, Mariborska cesta 71,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Slavko Rožič
iz Dravograda, Mariborska c. 71.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 9. 1996
Srg 61/95
Rg-104910
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 61/95 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 23. 7. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5300-00 vpiše izbris družbe
JURAČ, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., s sedežem Planina
66, Vuhred, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Jurač Franc
iz Vuhreda, Planina 66.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 7. 1996
Srg 5682/94
Rg-104913
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5682/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 23. 7. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/9511-00 vpiše izbris družbe TO-
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VARNA MUTA-STANOVALEC, podjetje za gospodarjenje s stanovanji, d.o.o., s
sedežem Koroška c. 51, Muta, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo LIVARNA
Vuzenica, d.o.o., Livarska c. 21 a, Vuzenica, Tovarna Muta-Kmetijska mehanizacija,
d.o.o., Koroška c. 51, Muta, Tovarna Muta-Kovačija, d.o.o., Kovaška 19, Muta in
Tovarna Muta-Kovinska čistilna sredstva,
d.o.o., Koroška c. 51, Muta.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 7. 1996

meče 92/d, Slovenj Gradec, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Račnik Jože
iz Pameč 92/d, Slovenj Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 6. 1996

Škofja Loka, Kidričeva 90, ki je bil vpisan
pod zap. št. 61.

Srg 6094/94
Rg-104914
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6094/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 23. 7. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5787-00 vpiše izbris družbe STUDIO OOH, oblikovanje in tisk, d.o.o., s
sedežem Center 105, Črna na Koroškem,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Blanka Kamnik iz Črne na Koroškem, Center 149.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 7. 1996
Srg 5692/94
Rg-104915
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5692/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 23. 7. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8662-00 vpiše izbris družbe D.G.
TRGOVINA, d.o.o., s sedežem Vuzenica,
Mlinska ul. 3, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Medved
Aleksandra in Medved Ivan, oba iz Vuzenice, Mlinska ul. 3.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 7. 1996
Srg 70/95
Rg-104917
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 70/95 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 23. 7. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3884-00 vpiše izbris družbe ZVEZA, podjetje za proizvodnjo, storitve in
trgovino, d.o.o., s sedežem Radlje ob Dravi, Harkova ul. 2, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Marko Rutar
iz Radelj ob Dravi, Harkova 2.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 7. 1996
Srg 5903/94
Rg-104920
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5903/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 24. 6. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3478-00 vpiše izbris družbe DINJA, d.o.o., Slovenj Gradec, s sedežem Pa-

Srg 5503/94
Rg-104921
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5503/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 6. 5. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6899-00 vpiše izbris družbe TRGO
M.A.B. – trgovina in zastopstvo, d.o.o., s
sedežem Šarhova 2, Radlje ob Dravi, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Marjan Cvar
iz Radelj ob Dravi, Šarhova 2.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 5. 1996
Srg 6730/94
Rg-104925
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6730/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 9. 4. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5304-00 vpiše izbris družbe ŠAFAR – Trgovina, gostinstvo, proizvodnja,
d.o.o., s sedežem Pameče 1, Slovenj Gradec, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Pečoler Boris in Pečoler Cveta iz Pameč 1, Slovenj
Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 4. 1996

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-5/97-02
Ob-2142
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za občo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 16. 5. 1997, pod zap. št.
236, z nazivom Pravila sindikata zavoda
SVIZ OŠ Majde Vrhovnik, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikat vzgoje in izobraževanja – Osnovna šola Majde Vrhovnik, matično številko: 1159607 in sedežem Gregorčičeva
16, Ljubljana.
Šr. 024-01/96
Ob-2143
1. Iz evidenčne knjige – evidenca statutov sindikatov je izbrisan sindikat obrtnih
delavcev Slovenije podjetja ŠIBO, d.o.o.,

Št. 013-004/97
Ob-2148
Statut sindikata delavcev tehničnih
pregledov Slovenije, Prevozništvo in servisi Velenje, mat. št. 1053035, ki je bil sprejet na ustanovnem zboru sindikata dne 4. 2.
1997, se shrani pri Republiki Sloveniji,
Upravni enoti Velenje.
Statut je vpisan v evidenci statutov sindikatov pod št. 83, dne 8. 4. 1997.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 28/97
S-225
To sodišče je s sklepom z dne 20. 5.
1997 pod opr. št. St 28/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Litostroj
– tovarna viličarjev, d.o.o., Litostrojska
40, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Litostroj holding, d.d., Litostrojska cesta 40, Ljubljana,
– Iskra ERO, d.o.o., Savska loka 2,
Kranj,
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– Sklad za razvoj RS, Ljubljana,
– Janez Lipec kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 5. 1997.
St 19/97
S-226
To sodišče je s sklepom z dne 20. 5.
1997 pod opr. št. St 19/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Koncern
Litostroj Holding, d.d., Ljubljana, Litostrojska 40.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
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Za upravitelja prisilne poravnave je določen odv. Bojan Klenovšek, Beethovnova
14/I, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1
(mag. Milena Tržan),
– Republiški stanovanjski sklad, Poljanska 31, Ljubljana (Milka Miloradovič Volk),
– Factor Banka, d.d., Železna c. 16, Ljubljana,
– Ministrstvo za finance RS, Davčna
uprava, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad
1, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
RS, Trdinova 4/IV, Ljubljana,
– Ministrstvo za finance, Ljubljana, Župančičeva 3, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Trdinova 4/IV, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 5. 1997.

– ABC Tabor, p.o., Adamičeva cesta 14,
Grosuplje,,
– Energetika J.P., Verovškova 70, Ljubljana,
– IMP Vrata, d.o.o., Vojkova 4, Idrija,
– Intereuropa, d.d., Vojkovo nabrežje 32,
Koper,
– Peter Jeršin kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 5. 1997.

– Rašica, d.d., Zgornje gameljne 20,
Ljubljana-Šmartno,
– Lisca, d.d., Prešernova 4, Sevnica,
– Vinko Krašna, Bratovževa ploščad 16,
Ljubljana, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 5. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 1997

St 26/97
S-227
To sodišče je s sklepom z dne 20. 5.
1997 pod opr. št. St 26/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Litostroj
– Tovarna industrijske opreme, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Litostroj holding, d.d., Litostrojska cesta 40, Ljubljana,
– ABC Tabor, Adamičeva cesta 14, Grosuplje,
– A banka, d.d., Ljubljana,
– RS Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana,
– Peter Jeršin kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 5. 1997.
St 27/97
S-228
To sodišče je s sklepom z dne 20. 5.
1997 pod opr. št. St 27/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Litostroj
– tovarna preoblikovalne opreme, d.o.o.,
Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Bojan Lepičnik, Kavčičeva 64 A,
Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

St 29/97
S-229
To sodišče je s sklepom z dne 20. 5.
1997 pod opr. št. St 29/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Litostroj
– Vzdrževanje, Energetika, Transport,
d.o.o., Ljubljana, Litostrojska 40.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Bojan Lepičnik, Kavčičeva 64 A, iz
Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Elektro Ljubljana, Kotnikova 9, Ljubljana,
– Energetika J.P., Verovškova 70, Ljubljana,
– Javno podjetje vodovod kanalizacija
Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Vojkova 18, Ljubljana,,
– Djuro Klepec kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 5. 1997.
St 34/97
S-230
To sodišče je s sklepom z dne 20. 5.
1997 pod opr. št. St 28/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom IBN –
JT International Business Network –
Mednarodna poslovna mreža, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 27–29.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Srečo Jadek, odvetnik iz Ljubljane.
V sedemčlanski upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– Dolenjska banka, d.d., Seidlova 3, Novo mesto,
– Fimex GmbH, Spilgelgasse 2, 1010
Wien, Avstrija,
– Repro, d.o.o., Celovška 175, Ljubljana,

St 48/95
S-231
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
49/95 z dne 19. 5. 1997 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom IMP Dvigalo, p.o.,
Ljubljana, Pot k sejmišču 32.
Preostanek premoženja stečajnega dolžnika se izroči Skladu Republike Slovenije
za razvoj, d.d.
Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 1997
St 4/97
S-232
Na podlagi 101. in 102. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Ur. l. RS, št. 67/93) to sodišče objavlja
1. S sklepom sodišča, opr. št. St 4/97, je
sodišče dne 19. 5. 1997 začelo stečajni postopek nad družbo Lesonit Lesnokemična
industrija, d.d., Ilirska Bistrica, Nikole
Tesle 11.
2. Stečajni postopek bo vodilo Okrožno
sodišče v Kopru.
3. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Lesonit Lesnokemična industrija, d.d. – v stečaju.
4. Za stečajnega upravitelja se postavi
Franc Lipolt, dipl. inž.
5. Upnike se poziva, naj z vlogo v 2 izvodih in z dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva
objave tega oklica.
6. Narok za preizkus terjatev bo
30. 9. 1997 ob 8.30, v sobi št. 135/I tega
sodišča.
7. Dolžnike se poziva, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do Lesonit Lesnokemična industrija, d.d., Ilirska Bistrica, Nikole Tesle 11.
8. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 19. 5. 1997.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 1997
St 7/97
S-233
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/97
dne 16. 5. 1997 začelo stečajani postopek
nad stečajnim dolžnikom Nasua – Podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Maribor, Majcingerjeva 5.
Odslej firma glasi Nasua – Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Majcigerjeva 5 – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Karin Jurše, dipl. ek., zaposlena pri
Mariborski razvojni agenciji, Partizanska
45, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS, in
sicer v dveh izvodih dokumentirane z us-
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treznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžniki se pozivajo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 9.
1997 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 5. 1997.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 1997

St 88/96
S-236
To sodišče je s sklepom opr. št. St 88/96
z dne 21. 5. 1997 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Primož, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152.
Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 1997

čajnega dolžnika po predhodnem dogovoru
s stečajno upraviteljico Marto Slakan, telefon 063/743-614 in v stečajni pisarni tega
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 5. 1997

St 9/97
S-234
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/97
z dne 20. 5. 1997 začelo stečajni postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Avto
Ideal, d.o.o., Jadranska c. 27, Maribor,
ter odredilo imenovanje upniškega odbora v
sestavi:
1. Pretenzija, d.o.o., Partizanska 3–5,
Maribor – Vera Lisja,
2. Marjan Behim, Vukovje 45, Pernica,
3. Dimitrij Georgijevski, Za kalvarijo
119, Maribor,
4. Alojzija Kralj, Klemenčičeva 10, Maribor,
5. Petrol Trgovina, r.o., Dunajska 50,
Ljubljana – Alfred Kolner,
6. Zmagoslav Križ, Zorkova ul. 12, Maribor,
7. Martin Žuman, Valvazorjeva 10, Maribor,
8. Franc Ljubec, Dolga ulica 33, 2204
Miklavž,
9. Adolf Onič, Podboč 5, Poljčane,
10. Doroteja Kotba, Ozka ul. 13, Hotinja
vas,
11. Beno Kopič, Kaniža 7, Šentilj, delavski zaupnik.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Ignac Marinič, dipl. ek., zaposlene
Fisk, d.o.o., Prešernova 2, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 20. 5. 1997.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 1997
St 4/94
S-235
To sodišče v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika V. S. E., vzdrževanje,
strojegradnja in gradbeništvo, d.o.o., v
stečaju, Šempeter pri Gorici, Cesta Goriške fronte 46, razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev dne 30. 6.
1997 ob 8.30 v razpravni dvorani tega sodišča št. 110/I.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v gospodarski pisarni – stečajni oddelek tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 5. 1997

St 16/95
S-237
1. Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika TEA – TEK, proizvodnja tekstilnih in usnjenih izdelkov, d.o.o., Divača, Kraška cesta 79, v stečaju, se skladno
z drugim odstavkom 99. člena ZPPSL zaključi RS.
2. Upniki imajo pravico vložiti pritožbo
v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 5. 1997
St 25/97
S-238
To sodišče je s sklepom z dne 20. 5.
1997 pod opr. št. St 25/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Litostroj
– gostinstvo in nastanitev, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska 40.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Bojan Lepičnik, Kavčičeva 64A,
Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Celjske mesnine Celje, p.o., Cesta v
trnovlje 17, Celje,
– Ham – ham, d.o.o, Pot v dolino 37B,
Ljubljana-Dobrunje,
– Mesnine dežele Kranjske, d.o.o., Mersarska cesta 1, Ljubljana,
– Pekarna Vir, d.o.o., Šaranovičeva 27,
Domžale,
– Janez Erjavec kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 20. 5. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 1997
St 16/95
S-239
To sodišče razpisuje v stečajni zadevi
nad dolžnikom Zdravilišče Rogaška – Blagovni center, d.o.o., Rogaška v stečaju,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, narok
za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo
11. julija 1997 ob 9. uri, soba 106/I tega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev stečajne mase ogledajo na sedežu ste-

St 15/97
S-240
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 15/97 sklep z dne 22. 5.
1997:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: ESO – Elektro strojna oprema, podjetje za proizvodnjo rudarskih in gradbenih strojev in naprav, d.d., Velenje, Preloška cesta 1, Velenje.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hramec Rudi, s.p., Praprotnikova 1, Mozirje.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni
masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega
postopka objavljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano takso.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. oktobra 1997 ob 9. uri na sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 22. 5. 1997.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 5. 1997
St 14/97-2
S-241
To sodišče je dne 21. 5. 1997 s sklepom
opr. št. St 4/97 ustavilo postopek prisilne
poravnave in začelo stečajni postopek nad
podjetjem Preskrba Poljčane trgovina in
storitve, d.d., Poljčane.
Odslej firma glasi Preskrba Poljčane
trgovina in storitve, d.d., Poljčane – v stečaju.
Za stečajno upraviteljico je določena
Dita Kastelic, dipl. ek., zaposlena v
Biroju za ekonomsko raziskovanje in gospodarsko svetovanje, Svetozarevska 10,
Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS. Za terjatve, ki so
bile prijavljene na oklic za sklenitev prisilne poravnave, se v skladu s 138. členom
ZPPSL šteje, da so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizskus terjatev bo dne
14. 10. 1997 ob 10. uri v sobi št. 330 tukajšnjega sodišča.
Dolžniki stečajnega dolžnika se pozivajo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 21. 5. 1997.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 5. 1997
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-111
Vrtnarstvo Celje, p.o., Celje, Ljubljanska c. 93 podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim, upokojencem) do interne razdelitve in notranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil prvič
objavljen v Uradnem listu RS, št. 2, dne
17. I. 1997 in dnevniku Delo dne 22. 1.
1997, hkrati je bil javni poziv objavljen tudi
na oglasni deski podjetja. Javni poziv za
predložitev lastniških certifikatov ter plačilo denarnih sredstev se podaljšuje do vključno 16. 6. 1997.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije vsak delovni dan od 9. do 14. ure pri
Zupanič Erni po telefonu 063/471-021 ali
osebno na sedežu podjetja.
Vrtnarstvo Celje, p.o., Celje
La-112
Mizarstvo Trnovo, p.o., Trnovski pristan 20a, Ljubljana podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposlenim in upokojencem) za sodelovanje v
interni razdelitvi in notranjem odkupu deležev podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja. Javni poziv je bil prvič
objavljen v časopisu Slovenec in na oglasni
deski dne 21. 11. 1995 ter v Uradnem listu
RS, št. 2/96.
Rok za zbiranje certifikatov in gotovinskih vplačil se podaljša do vključno 15. 6.
1997.
Dodatne informacije dobijo upravičenci
na sedežu podjetja, tel. 061/214-997.
Mizarstvo Trnovo, p.o.,
Ljubljana
La-113
Lesnina LGM trgovsko podjetje za les in
gradbeni material, p.o., objavlja program
lastninskega preoblikovanja, ki ga je Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo odobrila z odločbo št.
LP 01174/1997-MR z dne 12. 5. 1997.
1. Firma: Lesnina LGM trgovsko podjetje za les in gradbeni material, p.o.
Skrajšana firma: Lesnina LGM, p.o.
Sedež: Ljubljana, Parmova 53.
Matična številka: 5214033.
Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. registrskega vložka 1/2957/00.
2. Osnovna dejavnost podjetja je trgovina z gradbenimi materiali.
3. Lesnina LGM trgovsko podjetje za les
in gradbeni material, p.o., je podjetje v družbeni lastnini s 100% družbenim kapitalom.
4. Podjetje se bo preoblikovalo v delniško družbo, predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja je:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,
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– 20% Sklad za razvoj oziroma po izvršeni prodaji investicijske družbe,
– 30% fizične osebe – sodelujoči v interni razdelitvi (20%) in notranjem odkupu
(10%),
– 30% Sklad RS za razvoj po 29. oziroma 30. členu ZLPP.
5. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
štirih načinov:
– prenos 40% navadnih delnic na sklade,
– prenos 30% delnic na Sklad za razvoj
po 29. oziroma 30. členu ZLPP,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v vrednosti 10%
družbenega kapitala.
Prodajna cena delnic v interni razdelitvi
je 2.720 SIT, v notranjem odkupu se upošteva 50% popust, pri denarnih vplačilih pa
se kupnina revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva vplačila kupnine skladu.
6. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja ter zaposlene, bivše zaposlene in upokojence družb
s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih
ima podjetje navadne delnice oziroma deleže (in sicer v: Lesnina LGM, Prodajni center Levec, d.o.o., Levec; Lesnina LGM, Prodajni center Maribor, d.o.o., Maribor; Lesnina LGM, Prodajni center Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana; Lesnina LGM, Prodajni
center Kranj, d.o.o., Kranj); kot bivše zaposlene šteje podjetje glede na statusne povezave tudi vse zaposlene in bivše zaposlene
vseh organizacij in služb prejšnje delovne
organizacije Lesnina; da v 30 dneh po objavi poziva v dnevniku Delu in na oglasni
deski podjetja:
6.1. Predložijo lastniške certifikate v zameno za delnice interne razdelitve; te delnice so navadne, imenske in neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
Če upravičenci prvega kroga ne bodo
predložili lastniških certifikatov v višini
20% družbenega kapitala, bo podjetje z objavo na oglasni deski izvedlo interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih v podjetju in v družbah, v katerih ima podjetje delnice oziroma deleže. Podjetje bo prenehalo
zbirati certifikate družinskih članov, ko jih
bo predloženih dovolj za razliko do 20%
družbenega kapitala. Če pa bi upravičenci
1. kroga predložili lastniške certifikate v
vrednosti, večji od 20% družbenega kapitala, bodo lahko presežke po proporcionalnem znižanju uporabili za notranji odkup
deležev.
6.2. Pristopijo k programu notranjega odkupa: vpišejo delnice in vplačajo kupnino
za prvi paket delnic notranjega odkupa.
Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in za čas trajanja programa notranjega odkupa neprenosljive izven programa, razen z dedovanjem. Delnice, ki jih
upravičenci pridobijo v notranjem odkupu v
zameno za presežne lastniške certifikate, so
enake delnicam interne razdelitve in so neprenosljive dve leti, razen z dedovanjem, po
tem pa so enake kot druge delnice notranjega odkupa.
7. Upravičenci predložijo lastniške certifikate ter vpišejo delnice na sedežu podjetja v Ljubljani, Parmova 53. Gotovinska
vplačila se izvršijo na privatizacijski podra-

čun podjetja, ki bo objavljen v dnevniku
Delu.
30 dnevni rok za predložitev lastniških
certifikatov, vpis in vplačilo delnic je prekluziven – upravičenec, ki zamudi rok, ne
more sodelovati pri interni razdelitvi oziroma notranjem odkupu delnic podjetja.
Organizacija programa notranjega odkupa in način uresničevanja upravljalskih, premoženjskih in drugih pravic ter način in
pogoji prenosa bo urejen s pravili notranjega odkupa.
8. Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v podjetju ali na telefonski številki 061/319-954, pri Robertu Dečku. V podjetju bo v času vpisovanja zainteresiranim
na vpogled program in sklep o preoblikovanju.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.
Lesnina LGM, p.o., Ljubljana
Št. 19/97
La-114
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Vetservis, d.o.o., Kranj, Iva
Slavca 1, katerega družbeni kapital, ki je
predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno
prenešenega dela družbenega kapitala Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske
Kranj, na osnovi programa lastninskega
preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP
02135/1997-MB z dne 18. 4. 1997, odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja zavoda.
I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske Kranj, Kranj, Iva
Slavca 1.
Izločeni del podjetja: Vetservis, d.o.o,
Kranj, Iva Slavca 1.
2. Matična št.
Matično podjetje: 5151074.
Izločeni del podjetja: 1126423.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske Kranj s polno odgovornostjo.
V Živinorejsko veterinarskem zavodu
Gorenjske Kranj je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V postopku lastninskega preoblikovanja se, na
podlagi neodplačano prenešenega dela družbenega kapitala Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske Kranj organizira nova
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kapitalska družba s firmo Vetservis, d.o.o.
Na podlagi vlaganj po 147. členu zakona o
veterinarstvu predstavlja delež Občine Kranj
v kapitalu Vetservis, d.o.o., 9,21%.
Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura:
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega kapitala) podjetja je 22,530.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:
– znani lastniki (Občina Kranj) – 9,19%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 18,15%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
36,31%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb –
36,35%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini
19,99% družbenega kapitala ali 18,14% celotnega kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 39,98%
družbenega kapitala ali 36,29% celotnega
kapitala družbe,
– prodaja deležev z javnim zbiranjem ponudb v višini 40,03% družbenega kapitala
ali 36,33% celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Vetservis, d.o.o.
1. Interna razdelitev
Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske Kranj poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene, in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Delo ter na
oglasni deski zavoda in Vetservisa, d.o.o.,
vpišejo deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
Vetservisa, d.o.o., objavljen interni razpis
za notranjo razdelitev deležev za lastninske
certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih, in sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka za oddjo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok za predložitev lastninskih
certifikatov je 10 dni po objavi internega
razpisa. Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen niti na ta način, bo zavod prenesel na
Sklad RS za razvoj v skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske
Kranj poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku
30 dni po objavi tega oglasa in poziva v dnevniku Delo ter na oglasni deski zavoda in Vetservisa, d.o.o., vpišejo in vplačajo deleže notrajega odkupa s 50% popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo
vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov (če bo v I. krogu vloženih
lastninskih certifikatov za več kot 20%
družbenega kapitala) in z gotovinskimi
vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske Kranj poziva vse zainteresirane, da v
roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino.
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 819 deležev oznake G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.006 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
v zaprti kuverti na naslov:
– Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske Kranj, Kranj, Iva Slavca 1,
– Vetservis, d.o.o., Kranj, Iva Slavca 1,
in sicer z oznako: »Ponudba za nakup
poslovnih deležev Vetservisa, d.o.o.«
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz
interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, v računovodstvu na sedežu zavoda:
Iva Slavca 1, Kranj, vsak delovnik v času
od 10. do 13. ure.
Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizacijah za plačilni promet na privatizacijski podračun št. 51500-698-000-0004377 pri
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in
informiranje z navedbo: »plačilo kupnine
za poslovne deleže za Vetservis d.o.o.«
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda pri Mariji Gril
po telefonu 064/212-781 int. 212 ali osebno
na sedežu zavoda med 10 in 14. uro.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenih programov kršene njegove na zakonu temelječe pravice, oziroma pravna korist, ter se
postopka pri agenciji ni udeleževal kot
stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja, se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-

riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Živinorejsko veterinarski
zavod Gorenjske Kranj
Št. 7/97
La-115
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) Veterinarska ambulanta Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 6, katere družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Veterinarskega zavoda “Primorske” iz Sežane, na osnovi
programa lastninskega preoblikovanja, ki ga
je z odločbo št. LP 02120/1997-ASA z dne
19. 5. 1997 odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo objavlja program lastninskega preoblikovanja zavoda.
I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Veterinarski zavod
“Primorske”, p.o., Sežana, Trg 28. avgusta 3.
Izločeni del podjetja: Veterinarska ambulanta Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica,
Vilharjeva cesta 6.
2. Matično podjetje: 5102189.
Izločeni del podjetja: 5970709.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85.20).
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Veterinarski zavod
“Primorske” Sežana s polno odgovornostjo.
V Veterinarskem zavodu “Primorske” Sežana je bil v skladu s 147., 148. in 149.
členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala, ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V postopku lastninskega preoblikovanja, se na
podlagi neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Veterinarskega zavoda “Primorske” organizira nova kapitalska družba
s firmo Veterinarska ambulanta Ilirska Bistrica, d.o.o. Na delu neodplačno prenešenega družbenega kapitala ni drugih lastnikov.
Matično podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 8,130.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbenike:
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb v
višini 40% družbenega kapitala.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev novoustanovljene družbe Veterinarska
ambulanta Ilirska Bistrica, d.o.o.
1. Interna razdelitev
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Veterinarski zavod “Primorske” poziva
vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce zavoda), da v roku
30 dni po objavi tega poziva v dnevniku
Delo ter na oglasni deski zavoda in Veterinarske ambulante Ilirska Bistrica, d.o.o.,
vpišejo deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
Veterinarske ambulante Ilirska Bistrica,
d.o.o., objavljen interni razpis za notranjo
razdelitev deležev za lastninske certifikate
ožjih družinskih članov zaposlenih, in sicer
najkasneje v treh dneh po preteku roka za
oddajo certifikatov I. kroga upravičencev.
Rok za predložitev certifikatov bo 10 dni po
objavi internega razpisa.
Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s tretjim odstavkom
23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Veterinarski zavod “Primorske” poziva
vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni
po objavi tega oglasa in poziva v dnevniku
Delo ter na oglasnih deskah zavoda vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30 dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev,postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov (če bo v 1. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod “Primorske” poziva
vse zainteresirane, da v roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino. Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb je namenjeno 325 deležev z oznako G
z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno vrednostjo 11.952 SIT (po otvoritveni
bilanci na dan 1. 1. 1993) za delež.
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
v zaprti kuverti na naslov:
– Veterinarski zavod “Primorske”, p.o.,
Sežana, Trg 28. avgusta 3 ali
– Veterinarska ambulanta Ilirska Bistrica, d.o.o., Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta
6, in sicer z oznako: “Ponudba za nakup
poslovnih deležev Veterinarske ambulante
Ilirska Bistrica, d.o.o.”.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, v računovodstvu na sedežu zavoda:
Trg 28. avgusta 3 v Sežani vsak delovnik v
času med 7. in 14. uro ter v Veterinarski
ambulanti Ilirska Bistrica, d.o.o., Vilharjeva cesta 6, v času med 7. in 14. uro.
Gotovinska vplačila pa se bodo nakazovala na privatizacijski podračun št.
51420-601-000-0011966 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko ambulanto Ilirska Bistrica”.
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda po tel.
067/31-421 ali osebno pri direktorju zavoda
Rafaelu Vončini vsak dan med 7. in 10. uro
ali pri Lambertu Logarju po tel. 067/81-010
ali osebno na sedežu ambulante v Ilirski
Bistrici vsak delovnik med 7. in 10. uro.

Matično podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 1,740.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbenike:
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa – 40%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb v
višini 40% družbenega kapitala.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev novoustanovljene družbe Veterinarska
ambulanta Koper, d.o.o.
1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod “Primorske” poziva
vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce zavoda), da v roku
30 dni po objavi tega poziva v dnevniku
Delo ter na oglasni deski zavoda in Veterinarske ambulante Koper, d.o.o., vpišejo deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
Veterinarske ambulante Koper, d.o.o., objavljen interni razpis za notranjo razdelitev
deležev za lastninske certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih, in sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka za oddajo
certifikatov I. kroga upravičencev. Rok za
predložitev certifikatov bo 10 dni po objavi
internega razpisa.
Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s tretjim odstavkom
23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Veterinarski zavod “Primorske” poziva
vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni
po objavi tega oglasa in poziva v dnevniku
Delo ter na oglasnih deskah zavoda vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30 dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev,postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov (če bo v 1. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.

Št. 7/97
La-116
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) Veterinarska ambulanta Koper, Istrska cesta 13, katere družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja
iz neodplačno prenešenega dela družbenega
kapitala Veterinarskega zavoda “Primorske”
iz Sežane, na osnovi programa lastninskega
preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP
12121/1997-ASA z dne 19. 5. 1997 odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo objavlja program
lastninskega preoblikovanja zavoda.
I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Veterinarski zavod
“Primorske”, p.o., Sežana, Trg 28. avgusta 3.
Izločeni del podjetja: Veterinarska ambulanta Koper, Koper, Istrska cesta 13.
2. Matično podjetje: 5102189.
Izločeni del podjetja: 5986699.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85.20).
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Veterinarski zavod
“Primorske” Sežana s polno odgovornostjo. V Veterinarskem zavodu “Primorske”
Sežana je bil v skladu s 147., 148. in 149.
členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala, ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V
postopku lastninskega preoblikovanja, se
na podlagi neodplačno prenešenega dela
družbenega kapitala Veterinarskega zavoda “Primorske” organizira nova kapitalska
družba s firmo Veterinarska ambulanta Koper, d.o.o. Na delu neodplačno prenešenega družbenega kapitala ni drugih lastnikov.
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3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod “Primorske” poziva
vse zainteresirane, da v roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino. Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb je namenjeno 70 deležev z oznako G z
nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno vrednostjo 16.634 SIT (po otvoritveni
bilanci na dan 1. 1. 1993) za delež.
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
v zaprti kuverti na naslov:
– Veterinarski zavod “Primorske”, p.o.,
Sežana, Trg 28. avgusta 3 ali
– Veterinarska ambulanta Koper, d.o.o.,
Koper, Istrska cesta 13, in sicer z oznako:
“Ponudba za nakup poslovnih deležev Veterinarske ambulante Koper, d.o.o.”.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, vsak delovnik, v računovodstvu na
sedežu zavoda Trg 28. avgusta 3 v Sežani, v
času, med 7. in 14. uro ter v Veterinarski
ambulanti Koper, d.o.o., Istrska cesta 13, v
času med 7. in 14. uro.
Gotovinska vplačila pa se bodo nakazovala na privatizacijski podračun št.
51420-601-000-0011966 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko ambulanto Koper”.
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda po tel.
067/31-421 ali osebno pri direktorju zavoda
Rafaelu Vončini vsak dan med 7. in 10. uro
ali pri Jadranu Gombaču po tel. 066/31-044
ali osebno na sedežu ambulante v Kopru
vsak delovnik med 7. in 10. uro.

Izločeni del podjetja: Veterinarska ambulanta Sežana, Sežana, Trg 28. avgusta 3.
2. Matično podjetje: 5102189.
Izločeni del podjetja: 5986354.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85.20).
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Veterinarski zavod
“Primorske” Sežana s polno odgovornostjo.
V Veterinarskem zavodu “Primorske” Sežana je bil v skladu s 147., 148. in 149.
členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala, ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V postopku lastninskega preoblikovanja, se na
podlagi neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Veterinarskega zavoda “Primorske” organizira nova kapitalska družba
s firmo Veterinarska ambulanta Sežana,
d.o.o. Na delu neodplačno prenešenega
družbenega kapitala ni drugih lastnikov.
Matično podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 5,620.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbenike:
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb v
višini 40% družbenega kapitala.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev novoustanovljene družbe Veterinarska
ambulanta Sežana, d.o.o.
1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod “Primorske” poziva
vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce zavoda), da v roku
30 dni po objavi tega poziva v dnevniku
Delo ter na oglasni deski zavoda in Veterinarske ambulante Sežana, d.o.o., vpišejo deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
Veterinarske ambulante Sežana, d.o.o., objavljen interni razpis za notranjo razdelitev
deležev za lastninske certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih, in sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka za oddajo
certifikatov I. kroga upravičencev. Rok za
predložitev certifikatov bo 10 dni po objavi
internega razpisa.
Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s tretjim odstavkom
23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-

sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Veterinarski zavod “Primorske” poziva
vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni
po objavi tega oglasa in poziva v dnevniku
Delo ter na oglasnih deskah zavoda vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30 dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev,postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov (če bo v 1. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod “Primorske” poziva
vse zainteresirane, da v roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino. Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb je namenjeno 226 deležev z oznako G
z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno vrednostjo 13.130 SIT (po otvoritveni
bilanci na dan 1. 1. 1993) za delež.
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
v zaprti kuverti na naslov:
– Veterinarski zavod “Primorske”, p.o.,
Sežana, Trg 28. avgusta 3 ali
– Veterinarska ambulanta Sežana, d.o.o.,
Sežana, Trg 28. avgusta 3, in sicer z oznako: “Ponudba za nakup poslovnih deležev
Veterinarske ambulante Sežana, d.o.o.”.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, v računovodstvu na sedežu zavoda:
Trg 28. avgusta 3 v Sežani vsak delovnik v
času med 7. in 14. uro.
Gotovinska vplačila se bodo nakazovala
na
privatizacijski
podračun
št.
51420-601-000-0011966 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko ambulanto Sežana”.
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda po tel.
067/31-421 ali osebno pri direktorju zavoda
Rafaelu Vončini vsak dan med 7. in 10. uro.
VI. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega

Št. 7/97
La-117
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) Veterinarska ambulanta Sežana, Trg 28. avgusta 3, katere družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Veterinarskega zavoda “Primorske” iz Sežane, na osnovi programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP 02122/1997-ASA z dne 19. 5.
1997 odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo objavlja program lastninskega preoblikovanja
zavoda.
I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Veterinarski zavod
“Primorske”, p.o., Sežana, Trg 28. avgusta 3.
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programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temlječe pravice oziroma pravna korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana”.
Veterinarski zavod “Primorske” Sežana

Razpisi delovnih mest
Ob-2184
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, razpisuje prosto delovno mesto
vodje računalniško-informacijskega
področja
Kandidati morajo poleg zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:
– visoka stopnja izobrazbe računalniške,
organizacijske, naravoslovno-matematične
ali elektro smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje programiranja.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas s šestmesečnim poizkusnim delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in podatki o dosedanjem delu pošljite na
naslov: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
kadrovska služba, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, s pripisom “Razpis delovnih mest”
v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Razpisi
javnih natečajev
Preklic
Ob-2263
Preklicujemo javni razpis za izbiro ponudnika za dobavo kombiniranega stroja bagra nakladalnika proizvajalca MF iz Velike
Britanije, TIP MF 860 s kompletno opremo,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
27–29 z dne 23. V. 1997, Ob-1994,
Št. 36/97, na strani 2126.
Javno podjetje
Komunalno
stanovanjsko podjetje
Litija, d.o.o.

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca
čiščenja objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 27–29 z dne 23. V. 1997, Ob-2048, Št.
408/97 se tretja alinea VI. točke pravilno
glasi:
– prevzem vseh delavcev, ki sedaj opravljajo čiščenje v KC z zagotovitvijo najmanj
enakega OD, kot ga prejmejo v KC.
Uredništvo
Popravek
Ob-2185
V javnem razpisu za oddajo del »odlagališče Mala Mežaklja – nadaljevanje del«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 25 z
dne 9. V. 1997, Ob-1706 se rok za oddajo
ponudb iz 10. točke podaljša za 10 dni. Kot
pravočasno prispele se bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do
19. junija 1997.
Občina Jesenice
Ob-2116
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
58/94) uredbe o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94 in 20/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Brežice v sodelovanju z zavodom
za gozdove Slovenije, OE Brežice objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na območju Občine
Brežice v letu 1997
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Občini Brežice in ZGS - KE
Brežice, Bratov Milavcev 61, Brežice.
3. Predmet razpisa:
– redna vzdrževalna dela (grediranje, obnova gramoznega sloja, ročno in strojno
čiščenje cevnih propustov in cestnega telesa, sanacija in izgradnja cevnih propustov,
polaganje dražnikov, zemeljska dela, sanacija podpornih sten v lesu, kamnu in betonu,
ozelenjavanje...)
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,650.000 SIT.
Investitorji si pridružujejo pravico spremeniti obseg del v razpisu glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek del je konec leta
1997. Dela se izvajajo po kvartalnih operativnih planih. Z najugodnejšim izvajalcem
bo sklenjena pogodba za obdobje dveh let z
ustrezno vključitvijo členov za leto 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbene cene za enoto,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
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– strojne in delovne kapacitete,
– dosedanje reference,
– popolnost ponudbe,
– garancijski rok in pogoji garancije ter
način zavarovanja izpolnitve obveznosti
oziroma jamstvo.
7. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosti firme,
– dokazilo o registraciji podjetja (odločba),
– bonitetne obrazce (BON-1, BON-2,
BON-3, APPNI), ki ne smejo biti starejši od
1 meseca,
– vzorec pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji.
8. Pisne ponudbe za javni razpis skladno
z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki dostaviti na razpisni dokumentaciji
najkasneje 14 dni po objavi razpisa na Občino Brežice, Cesta prvih borcev 18, v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah Občine Brežice v letu 1997.”
9. Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
ob 12. uri v sejni sobi Občine Brežice.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Brežice
ZGS - OE Brežice - KE Brežice
Ob-2117
Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in 22.
člena statuta Občine Sevnica (Ur. l. RS, št.
23/95), objavlja Občina Sevnica
javni razpis
za izbiro izvajalca za postavitev
reklamno propagandnih panojev
in plakatiranje sporočil na drogovih
javne razsvetljave
1. Javni razpis objavi: Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, Sevnica.
2. Predmet razpisa: postavitev reklamno
propagandnih panojev in plakatiranje sporočil na drogovih javne razsvetljave.
3. Obseg razpisa: drogovi javne razsvetljave od vključno mosta čez Savo po Šmarski ulici, Kvedrovi cesti, glavnem delu Trga
svobode, Prešernovi ulici do vključno Gasilskega doma.
4. Trajanje razpisa: pogodbeno razmerje
se sklene za določen čas, za dobo petih let.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik - izvajalec:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri ustreznem Davčnem uradu v Republiki
Sloveniji;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za opravljanje razpisane dejavnosti;
– da je ustrezno tehnično opremljen;
– da predloži reference o dosedanjem
delu.
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6. Vsebina ponudbe:
– oblikovno grafični prikaz reklamnih
panojev;
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz
predhodne točke;
– predlog o odškodnini za pridobljeno
izvajanje del, ki ga je kandidat pripravljen
plačevati občini;
– reference.
7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. točke tega
razpisa;
– cene;
– plačilni pogoji;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Pismene ponudbe z zahtevanimi dokazili morajo biti oddane v zapečateni kuverti z
naslovom Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
Sevnica, s pripisom :”Ne odpiraj - ponudba
reklamni panoji”.
Pri izbiri izvajalca bodo upoštevane le
pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki
bodo na naslov Občine Sevnica prispele do
vključno 15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Odpiranje ponudb bo naslednji dan po
zaključenem zbiranju, ob 12. uri v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
Kolikor je ta dan dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi naslednji delovni dan ob
isti uri.
O izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje 15 dni po sprejemu odločitve na Občinskem svetu občine Sevnica.
Kontaktna oseba je Bojan Kostevc, tel.
0608/41-221, vsak dan od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica

C) modernizacija ceste Velike Poljane Vrh – 18,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico zmanjšanja obsega del oziroma nerealizacijo
ene izmed investicij, glede na dotok finančnih sredstev. Obseg del bo za vsako
investicijo posebej določen z izvajalsko pogodbo.
5. Začetek del in rok za dokončanje del
bo za vsako investicijo posebej določen z
izvajalsko pogodbo.
6. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca del:
– cena (ponudbena cena s plačilnimi pogoji in fiksnost cene),
– reference,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti (kreditiranje, popusti,
ipd.).
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,

– podpisani predlog pogodbe s ponudbenim predračunom, ločeno za vsako investicijo posebej (A, B, C),
– način obračunavanja del,
– garancijske roke,
– veljavnost ponudbe,
– predlagani terminski plan izvajanja del.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS in sicer po pošti
ali osebno na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - lokalne ceste v Občini Ribnica” in navedbo imena ponudnika ter naslovnika. Nepravilno opremljene in nepravilno
sestavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.
9. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija
investitorja Občine Ribnica. O datumu odpiranja bodo ponudniki obveščeni po pošti.
10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Ribnica

Št. 603/03-134/97
Ob-2119
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Rače-Fram objavlja

1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev za
šolsko leto 1997/98 za Osnovno šolo Rače
in Fram.

javni razpis
za zbiranje ponudb izvajalcev šolskih
avtobusnih prevozov za šolsko leto 1997/98
Zap. Osnovna
št.
šola

1.

Ob-2118
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ribnica
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-asfalterskih
del na lokalnih cestah v Občini Ribnica
na Dolenjskem
1. Naročnik: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, Ribnica.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno - asfalterskih del na lokalnih cestah:
A) modernizacija ceste Perovo - Pugled
- Vintarji,
B) modernizacija ceste R 391 - Grčarske
Ravne,
C) modernizacija ceste Velike Poljane Vrh.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Ribnica, oddelek za
komunalne zadeve, Gorenjska cesta 3, Ribnica, vsak delovni dan v času razpisa (inf.
na tel. 061/861-090). Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o plačilu pristojbine v višini 20.000 SIT, na
žiro račun št. 51310-630-12019 Občine Ribnica, z namenom nakazila pristojbina za razpis-lokalne ceste v Občini Ribnica.
4. Orientacijska vrednost del znaša pod
točko:
A) modernizacija ceste Perovo - Pugled
- Vintarji – 14,000.000 SIT,
B) modernizacija ceste R 391 - Grčarske
Ravne – 9,000.000 SIT,

2.

Relacija

Rače

Okvirni čas
odhoda

C. na Agrarno (Hot. vas)–Rače
Zg. Gorica–Sp. Gorica–Podova–
Brezula–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Rače
Zg. Gorica–Sp.Gorica–Podova–Brezula–
Sp. Rače (Ptujska cesta)–Rače
Rače–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Brezula–
Podova–Sp. Gorica–Zg. Gorica
Rače–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Brezula–
Podova–Sp. Gorica–Zg. Gorica
Rače–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Brezula–
Podova–Sp. Gorica–Zg. Gorica
Rače–C na Agrarno (Hot. vas)
Fram
Stara gora–Morje–Fram
Ješenca–Požeg–Fram
Planica–Kopivnik–Fram
Fram–Ješenca–Požeg–Morje
Fram–Ješenca–Požeg–Morje
Fram–Kopivnik–Planica
Tečaj
OŠ Rače–kopališče Pristan–OŠ Rače
plavanja OŠ Fram–kopališče Pristan–OŠ Fram;
urnik plavanja še ni narejen

Dodatne informacije so na voljo v Občini Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, pri Simoni Antolič.
3. Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje prevozov.
4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– relacijo, za katero želi opravljati prevoze,
– ceno za km – ob upoštevanju km, ki so
navedeni v razpisu za posamezno relacijo
(polni km),
– ugodnosti, ki jih nudi za učence na
rednih avtobusnih linijah ali morebitne
ugodnosti pri prevozih, ki niso predmet razpisa.

Število
km

Predvideno
št. učencev

7.10

5

15

6.55

5

50

7.30

5

65

12.30

5

40

13.30

5

45

14.30
14.10
6.50
7.05
7.35
12.35
13.15
13.30

5
5
8
13
11
16
16
11
30

30
15
38
45
28
38
45
28
45

30

31

5. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z
oznako “Ponudba za šolske prevoze – Ne
odpiraj” do petka, 13. junija 1997, na
Občino Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327
Rače.
6. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 16. junija 1997, ob 9. uri, v prostorih
Občine Rače-Fram.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da
v primeru nepredvidenih sprememb na
začetku šolskega leta (število učencev,
termini
prevozov, število prevozov
ipd.) ali med letom, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma med
letom sproti dogovarja spremembe prevozov.
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Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Rače-Fram

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

1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: konsultantske storitve pri realizaciji investicijskih projektov:
a) priprava in izdelav vseh vrst dokumentacij (urbanistične, tehnične, investicijske, razpisne, pogodbene),
b) priprava in izvedba vseh postopkov
pridobivanja zemljišč in reševanj odkupov,
odškodnin ter nadomestnih gradenj za rušence,
c) izvedbo nadzora, usklajevanja in
spremljanja poteka projektov v vseh fazah
izvajanja del,
d) zagotavljanje pogojev in izvedbo vseh
admin.-tehničnih opravil za potrebe projektov,
e) ostale storitve konsultanta za potrebe
nemotenega poteka projektov.
3. Vrednost del: ocenjena vrednost del
je 80 mio SIT letno oziroma 400 mio SIT za
celotno pogodbeno dobo.
4. Čas del: 60 mesecev od podpisa pogodbe.
5. Obseg dela, razpisni pogoji, kriteriji
za izbor, odpiranje ponudb
Vsi potrebni podatki so razvidni iz razpisne dokumentacije, ki jo je možno dobiti
(plačilo materialnih stroškov – 30.000 SIT)
na Direkciji RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v sobi 418 IV, med 8. in 12. uro, 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS.
Strokovne informacije vam posreduje
Božo Kordin d.i.g.
Naročnik bo svojo odločitev ponudnikom sporočil v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Ob-2120
Pivka, perutninski kombinat, Neverke
30, Košana, na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 34/84, 29/86 in 59/96) objavlja
javni razpis
za izdelavo PGD, PZI in PID projektov
za sanacijo perutninske klavnice Kal pri
Pivki
1. Investitor: “Pivka, perutninski kombinat, Neverke 30, Košana.
2. Predmet razpisa: izdelava kompletne
investicijsko-tehnične dokumentacije za izdelavo PGD, PZI in PID projektov za sanacijo perutninske klavnice Kal v enoti mesna
proizvodnja.
Investitor razpisuje izdelavo PGD in PZI
projektov za del klavnice, ki se obnavlja in
izdelavo PID projektov za preostali del perutninske klavnice Kal.
3. Orientacijska vrednost projektov znaša 15,000.000 SIT.
4. Rok za izdelavo dokumentacije je
maksimalno 90 dni.
5. Razpisna dokumentacija in vse informcije so na razpolago pri investitorju (tel.
067/55-810, faks 067/55-510, Žnidaršič Ivan).
6. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe:
– boljše reference na tovrstnih in podobnih objektih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
7. 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
mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– registracijo,
– reference,
– ceno z vključenim prometnim davkom,
– vzorec pogodbe,
– plačilni pogoji,
– podatke o kadrih, ki bodo izdelovali
tehnično dokumentacijo,
– finančni podatki (podatki o boniteti
podjetja).
8. Ponudbe je potrebno dostaviti v roku
15 dni po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov investitorja v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za projektiranje perutninske klavnice Kal”.
9. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po poteku razpisa ob 12. uri.
10. Investitor ni obvezen podpisati pogodbe z nobenim ponudnikom v primeru
previsokih cen, neustreznih referenc ali drugih neustreznih pogojev.
Pivka, perutninski kombinat
Ob-2121
Dom Marije in Marte, Karitas Logatec,
Šolska pot 1, Logatec, objavlja na podlagi
odredbe o postopkih za izvajanje javnega

javni razpis
za izbiro izvajalca Doma Marije in
Marte – doma starejših občanov
1. Naročnik: Dom Marije in Marte, Karitas Logatec, Šolska pot 1, Logatec.
2. Predmet razpisa: gradnja doma starejših občanov – Doma Marije in Marte.
3. Lokacija: Dom Marije in Marte, Šolska pot 1, Logatec.
4. Orientacijska vrednost: 65,500.000
SIT.
5. Predvideni pričetek del je konec junija 1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– reference na tovrstnih objektih,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– finančne in druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da upošteva merila, najcenejše ponudbe ne izbere
kot najugodnejše ali da na podlagi lastne
presoje ne izbere nobenega ponudnika.
7. Dvig razpisne dokumentacije: ponudniki si lahko ogledajo razpisno dokumentacijo in dvignejo popis del vsak delovnik od
8. do 12. ure v prostorih Doma Marije in
Marte, Šolska pot 1, Logatec, prvih 5 dni po
objavi razpisa, ob dokazilu o plačani razpisni dokumentaciji v višini 20.000 SIT na
žiro račun Doma Marije in Marte št.
50170-625-7113-200158.
8. Rok oddaje ponudbe: ponudbe je potrebno oddati v roku 14 koledarskih dni od
objave v Uradnem listu RS, do 12. ure, na
naslov: Dom Marije in Marte, Karitas Logatec, Šolska pot 1, Logatec. Ponudbe morajo
biti v zapečateni kuverti z oznako “Javni
razpis – Dom Marije in Marte”.
9. Javno odpiranje ponudb bo drugi dan
po roku za oddajo ponudb v prostorih Doma
Marije in Marte, Šolska pot 1, Logatec, ob
10. uri.
10. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo, glede na finančno sposobnost.
11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri v 10 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
Dom Marije in Marte
Karitas Logatec
Ob-2122
Na podlagi določil zakona o proračunu
RS (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86) in dopisa Računskega sodišča RS št. 1208-1/96, Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste kot investitor objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za: konsultantske
storitve pri realizaciji investicijskih
projektov s področja del Direkcije RS za
ceste

Ob-2123
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Aškerčeva c. 2, objavlja na
podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in na podlagi njega objavljenih navodil Ministrstva za finance
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
obnovitvena in investicijsko-vzdrževalna
dela na stavbi Filozofske fakultete na
Aškerčevi c. 2 v Ljubljani
1. Predmet razpisa so obnovitvena in
druga investicijsko-vzdrževalna dela, ki obsegajo gradbena, obrtniška in instalacijska
dela za obnovo IV nadstropja – vzhodni del
objekta Filozofske fakultete na Aškerčevi c.
2 v Ljubljani.
Razpisovalec si pridržuje pravico do fazne oddaje in izvedbe del.
2. Dvig razpisne dokumentacije
Interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od ponedeljka 2. 6. 1997 do
vključno petka 6. 6. 1997 med 9. in 10. uro
pri Cvetu Pustovrhu ob predložitvi potrdila
ob vplačilu 40.000 SIT za materialne stroške
razpisnega gradiva na žiro račun Filozofske
fakultete št. 50100-603-40227.
3. Vsebina javnega naročila
Javno naročilo obsega izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za obnovitvena in investicijsko-vzdrževalna dela po
sistemu fiksnih enotnih cen in količin evidentiranih v knjigi obračunskih izmer.
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4. Vrednost del
Orientacisjka vrednost razpisanih del
znaša: 45,000.000 SIT.
5. Roki
Pričetek del je predviden 20. 7. 1997,
dokončanje del pa do 31. 8. 1997.
Ponudbe je treba oddati osebno do 19. 6.
1997 do 11. ure v glavni pisarni v V. nadstropju Filozofske fakultete na Aškerčevi c.
2 v Ljubljani.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih ovojnicah z nazivom ponudnika
in pripisom »Obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela – ponudba – Ne
odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 1997
ob 12. uri v prostorih Filozofske fakultete.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 30. 6. 1997.
6. Podrobnejši obseg del, projekti, popisi del, pogoji in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidni iz razpisne
dokumentacije.
7. Dodatne informacije so ponudnikom
na voljo na Filozofski fakulteti na Aškerčevi c. 2 v Ljubljani pri Cvetu Pustovrhu osebno ali po telefonu (061) 17-69-253 od 2. 6.
do 6. 6. 1997 med 9. in 10. uro.
Filozofska fakulteta

Ob-2125
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6 naslednji

b) stanovanjski objekt Cegnarjeva 12,
Izola: obnova fasade.
Orientacijska vrednost del: 1,700.000
SIT,
c) stanovanjska objekta Gregorčičeva 22
in 24, Izola: obnova strehe Gregorčičeva 24
ter obnova fasade Gregorčičeve 22 in 24.
Orientacijska vrednost del: 1,600.000
SIT,
d) obnova
mizarskih
izdelkov
poslovnega prostora Trg republike 3 (lekarna).
Orientacijska vrednost del: 2,000.000
SIT.
3. Predvideni pričetek del je najkasneje
v roku 8 dni od podpisa pogodbe.
4. Predvideni rok zaključka del za objekte:
a) Trg republike 4 je 60 dni od pričetka
del,
b) Cegnarjeva 12 je 30 dni od pričetka
del,
c) Gregorčičeva 22 in 24 je 45 dni od
pričetka del,
d) Trg republike 3 je 45 dni od pričetka
del.
5. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo pri koncesionarju Stavbenik – Servisne storitve, d.o.o., Koper, PE
Koncesija Izola, Cankarjev drevored 17,
Izola v roku 5 dni po objavi razpisa, kjer
dobijo vse dodatne informacije (tel.
066/67-646).
Ob prevzemu dokumentacije mora interesent predložiti dokazilo o vplačilu 3.000
SIT za materialne stroške razpisnega gradiva (nepovratna sredstva) za vsak posamezni objekt na žiro račun koncesionarja
št. 51400-601-22449 s pripisom »Razpisna
dokumentacija za investicijsko vzdrževanje«.
6. Razpisni pogoji
Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in o opravljanju
dejavnosti,
– ponudbena cena po priloženem enotnem popisu del; iz cene mora biti razvidna
vključitev prometnega davka,
– garancijski rok,
– reference ponudnikov pri opravljanju
tovrstnih del,
– fiksnost cen in plačilni pogoji,
– podpisani razpisni pogoji.
7. Merila za izbor najugodnejšega izvajalca:
– cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– druge ugodnosti.
Najugodnejša ponudba je tista, ki predstavlja najboljšo kombinacijo vseh meril za
izbiro.
8. Ponudnik mora pisno ponudbo oddati
najkasneje do 12. ure 10. dne po objavljenem razpisu. Javno odpiranje ponudb bo
istega dne ob 13. uri v prostorih koncesionarja v Izoli, Cankarjev drevored 17 (nad
Stavbenikovo restavracijo).
Ponudbe je potrebno oddati ločeno po
objektih v zaprtih ovojnicah z oznako »Investicijsko vzdrževanje – ponudba – Ne odpiraj« na naslov Stavbenik, servisne stori-

Ob-2124
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6 naslednji
javni razpis
za izgradnjo telovadnice pri OŠ
Ivanjkovci
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
2. Predmet razpisa: izgradnja telovadnice pri OŠ Ivanjkovci po principu »funkcionalni ključ«.
3. Orientacijska vrednost del: 75,000.000
SIT.
4. Rok za izvedbo del: 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– morebitne dodatne ugodnosti.
6. Ponudba mora vsebovati vse zahteve
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).
7. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6 v sobi št. 2.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za
izgradnjo telovadnice pri OŠ Ivanjkovci«
je potrebo dostaviti v zapečateni kuverti v
roku 30 dni od objave tega razpisa na
naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
9. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po končanem roku za oddajo ponudb v
sejni sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož, ob 10. uri.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 45 dni od odpiranja ponudb.

javni razpis
za sanacijo strehe in fasade
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
2. Predmet razpisa: sanacija strehe in fasade na gradu Ormož.
3. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.
4. Rok za izvedbo del: 1 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– morebitne dodatne ugodnosti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– odločbo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– reference,
– vzorec pogodbe,
– način obračunavanja del (ponudnik
mora upoštevati, da predplačila niso možna),
– navedbo pooblaščene osebe,
– kadrovsko sestavo,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
7. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov, prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6 v sobi št. 5.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za
sanacijo strehe in fasade« je potrebo dostaviti v zapečateni kuverti v roku 10 dni od
objave tega razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
9. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po končanem roku za oddajo ponudb v
sejni sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož, ob 10. uri.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
Občina Ormož
Št. 297/1-97
Ob-2126
Na podlagi določil odredbe o postopkih
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Izola
javni razpis
za izbiro najugodnejših izvajalcev za
investicijsko-vzdrževalna dela
1. Investitor je Občina Izola, Sončno nabrežje 8, postopek od izbire izvajalca, sklenitve pogodbe do izvedbe del v skladu s
koncesijsko pogodbo vodi koncesionar
Stavbenik – servisne storitve, d.o.o., Koper,
Ulica 15. maja 16.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalcev
investicijsko vzdrževalnih del na naslednjih
objektih:
a) poslovno stanovanjski objekt Trg republike 4, Izola: obnova fasade.
Orientacijska vrednost del: 5,500.000
SIT,
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tve, d.o.o., Koper, PE koncesija, Cankarjev
drevored 17, Izola.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Stavbenik, servisne storitve, d.o.o.
Koper

2. Na zemljišču iz 1. točke razpisa je
predvidena izgradnja objektov obrtne, trgovske, proizvodne in servisne dejavnosti.
Predvidena etažnost gradnje je pritličje z
nadstropjem ali pritličje z mansardo.
Interesenti lahko vložijo ponudbo za celoten kompleks iz l. točke ali le za del zemljišča iz l. točke, ki ga želijo pridobiti.
3. Izklicna cena za oddajo stavbnega
zemljišča iz 1. točke znaša 92,759.800 SIT,
izračunana na dan 28. 7. 1996. V ceni je
zajeta odškodnina za pravico uporabe stavbnega zemljišča po ceni 2.948 SIT/m2, kar
znaša za 11.800 m2 skupno 34,786.400 SIT.
V ceni je zajet tudi sorazmerni del stroškov
priprave stavbnega zemljišča, ki znaša 4.913
SIT m2 stavbnega zemljišča, kar znaša za
11.800 m2 skupno 57,212.400 SIT. Komunalna opremljenost zemljišča obsega možnost priključitve na sekundarno omrežje vodovoda, kanalizacije, elektro omrežja in
PTT. Prispevki za priključitev na komunalne vode in elektroenergetski prispevek v
ceni niso zajeti.
Cena zemljišča in sorazmerni del stroškov priprave stavbnega zemljišča se valorizira v skladu z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih RS - pomožna proizvodnja gradbenega materiala, ki ga
vsak mesec objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko.
4. V ceni je zajeta tudi odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in davek za promet nepremičnin.
5. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov ureditve stavbnega zemljišča je 15 dni po pravnomočnem sklepu
komisije za oddajo stavbnega zemljišča.
6. Rok za plačilo stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja stavbnega zemljišča je
15 dni po podpisu pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela
stroškov urejanja stavbnega zemljišča.
7. Rok za začetek gradnje je najkasneje
do 31. 12. 1997.
8. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v
30 dneh po objavi tega razpisa na naslov:
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, z oznako “za javni razpis Obrtna Cona
Štore”.
Ponudbi priložite:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% od vrednosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, glede na površino zemljišča, na katerega se bo nanašala ponudba
in mora biti nakazana na žiro račun Občine
Štore, številka 50700-630-10110.
Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili v 8 dneh po pravnomočni odločitvi o izbiri, uspelemu pa poračunali pri plačilu cene
zemljišča po pogodbi o oddaji.
Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe,
varščina zapade.
– dokazila, ki prinašajo prednost pri izboru, to je višja izklicna cena, višja vplačana varščina, kvalitetnejši program in najkrajši rok izgradnje.
9. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala komisija
za oddajo stavbnih zemljišč Občine Štore v
roku 30 dni po preteku razpisnega roka ter o
izboru obvestila vse ponudnike, ki se bodo
nanj prijavili.

10. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, tel. 771-469 ali
771-041.
Občina Štore

Št. 04-IV/2-410/97
Ob-2127
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Republike Slovenije, Zavod za prestajanje
kazni zapora Maribor, Vošnjakova ul. 16,
Maribor, razpisuje na podlagi zakona o koriščenju proračunskih sredstev
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje čiščenja upravnih prostorov v
Zavodu za prestajanje kazni zapora
Maribor, Vošnjakova 16
1. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu naročnika: Zavod za prestajanje
kazni zapora Maribor, Vošnjakova ul. 16,
Maribor.
2. Predmet razpisa:
– čiščenje prostorov v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor v tlorisni površini 1131 m2.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
za koledarsko leto je 3,000.000 SIT.
4. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– dokazilo o registraciji za dela navedena v 2. točki,
– reference za opravljanje navedenih del,
– ugodnejši finančni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere cenovno najugodnejšega ponudnika.
5. Oddaja ponudb: ponudbe za javni
razpis predložite v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Zavod
za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova ul. 16, Maribor 2000, v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis«.
6. O datumu in kraju odpiranja ponudbe
bodo ponudniki pisno obveščeni.
7. Naročnik bo o sklepu o izbiri najugodnejšega ponudnika obvestil vse ponudnike v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij
Republike Slovenije
Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor
Št. 404/97
Ob-2128
Na osnovi 46., 51. in 52. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84,
32/85 in 33/89), skladno s pogoji zazidalnega načrta Obrtne cone v Štorah (proj. RC Planiranje, št. 19/96) objavlja
javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za
izgradnjo poslovnih objektov obrtne,
trgovske, proizvodne in servisne
dejavnosti
1. Predmet oddaje je stavbno zemljišče
na par. št. 1111/2, 1112, del 1111/1 in 1116
k.o. Teharje, v skupni približni velikosti
11.800 m2.

Št. 200/97
Ob-2129
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, organizira izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa ter v ta
namen na osnovi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in
sklepa Vlade Republike Slovenije o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur. l. RS, št.
18/95) ter na podlagi pravilnika o sofinanciranju podiplomskih študijskih programov
(Ur. l. RS, št. 9/96) objavlja
javni razpis
za osnovno in dodatno sofinanciranje
podiplomskih študijskih programov
za študijsko leto 1997/98
1. Naročnik in predmet razpisa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, razpisuje osnovno in dodatno
sofinanciranje podiplomskih študijskih programov za študijsko leto 1997/98.
2. Pogoji za pridobitev sofinanciranja: na
razpis se lahko prijavijo javni in samostojni
visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne podiplomske študijske programe.
Prijavljen program mora biti že sprejet in
verificiran v skladu z določili zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93) ter sprejetimi merili in postopki za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov
(Ur. l. RS, št. 29/94).
I. Osnovno sofinanciranje si lahko pridobijo tisti podiplomski študijski programi, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ne prejemajo osnovnega sofinanciranja
s strani Ministrstva za šolstvo in šport,
– izvajajo se kot javna služba na visokošolskih zavodih v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami,
– jih kot prednostne določijo univerzi in
samostojni visokošolski zavodi v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami,
– jih Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije z vidika kadrovskih ciljev,
opredeljenih v nacionalnem raziskovalnem
programu, ocenjuje za prednostne.
II. Dodatno sofinanciranje si lahko pridobijo tisti podiplomski študijski programi, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so interdisciplinarni,
– omogočajo pridobitev doktorata znanosti v štirih letih,
– imajo zagotovljeno mednarodno povezovanje,
– predvidevajo udeležbo predavateljev iz
tujine,
– zagotavljajo racionalno in varčno izvedbo,
– izvajalec zagotovi ustrezno znižanje ali
oprostitev šolnine za obseg sofinanciranja,
– ministrstvo zanje pridobi pozitivno
mnenje Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Ministrstvo bo ob drugih enakih pogojih
dalo prednost programom s področij, kjer
uveljavlja in izvaja program vitalizacije.
Programov s področja managementa ministrstvo ob omejenih sredstvih ne bo sofinanciralo.
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3. Orientacijska vrednost za predmet razpisa je okvirno 100,000.000 SIT.
4. Kriteriji za izbor podiplomskih programov so:
– znanstvena usmerjenost programa,
– mednarodno povezovanje,
– izpolnjevanje večjega števila razpisnih
pogojev,
– v primeru, da več izvajalcev izvaja enak
ali podoben program, se praviloma uvrsti v
sofinanciranje program, ki izpolnjuje največ
razpisnih pogojev,
– imajo vpisanih vsaj po pet študentov v
letniku.
5. Merila za določitev višine subvencije
zajemajo kategorijo programov ter finančni
točkovni plan, ki je usklajen z Ministrstvom
za šolstvo in šport. Za izbor programov bo
subvencija določena po enotnih kriterijih za
vse programe glede na vpis v letu 1996/97 z
upoštevanjem rezultatov programa, merjenih
s številom opravljenih magisterijev in doktoratov v zadnjih treh študijskih letih (oziroma
do prijave na razpis).
6. Prijava na razpis mora vsebovati:
a) izpolnjen prijavni obrazec PŠ-1 (v dveh
izvodih) z nazivom podiplomskega programa;
b) finančni predračun (obrazec PŠ-2) ter
ostale zahtevane priloge po navodilih (v enem
izvodu).
7. Prijavne obrazce z navodili lahko ponudniki dvignejo vsak delovni dan med 7. in
16. uro pri vratarju Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50. Informacije daje Katarina Seršen vsak torek, sredo in četrtek med 10. in 14. uro po telefonu
13-11-107, int. 321.
8. Ponudbe na razpis morajo biti oddane na predpisanih obrazcih, skladno z navodili.
Pisne ponudbe z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni razpis
za sofinanciranje podiplomskih programov”,
morajo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, 1000 Ljubljana.
9. Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 27. junija 1997 do 12. ure.
10. Ponudbe bo po preteku tega roka odprla komisija za odpiranje. Nepravočasnih in
nepravilno opremljenih ponudb komisija ne
bo obravnavala.
11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo na Slovenski 50, Ljubljana, dne 30. junija ob
10. uri.
12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
90 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

2. Predmet razpisa: računalniška priprava, tisk in vezava programskih knjižic v
slovenskem in angleškem jeziku:
– naklada: 3000 izvodov v slovenskem
jeziku,
1500 izvodov v angleškem jeziku,
– format: 23 × 16,
– obseg: 112 str. (7 pol),
– tisk – jedro: 1/1,
– tisk platnic: 2/1 (zunanji strani), 1/1
(notranji strani),
– papir: 100 gr., papir 250 gr. (platnice),
– vezava: broširano.
3. Prevzem gradiva do naročnika 21. julija 1997; oddaja tiskovin naročniku 29. avgusta 1997.
4. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije v Centru za stike z javnostjo,
Cankarjev dom, Prešernova 10, Ljubljana,
vsak delovni dan med 13. in 15. uro, tel.
222-835.
5. Merila za izbor najboljšega ponudnika so: dosedanje reference oziroma kakovost v tiskanju podobnih tiskovin, cena in
rok izvedbe.
6. Ponudba mora vsebovati vse tehnološke in druge elemente določene v 12. členu odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil.
7. Rok za oddajo ponudbe je 7. junij
1997. Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za tisk programske knjižice”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 10. junija
1997 ob 12. uri na sedežu naročnika.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
Cankarjev dom obvestil udeležence razpisa
v roku 10 delovnih dni po odpiranju ponudb.
Cankarjev dom
kulturni in kongresni center

7. Rok in način oddaje ponudbe: ponudbe sprejema tajništvo Lokainvest Škofja Loka, Kapucinski trg 7 (poslovna hiša IV. nadstropje).
Ponudbe dostavite z dospetjem najkasneje do 12. ure v ponedeljek, 16. junija
1997.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba Muzej Železniki” in naslovom ponudnika.
8. Odpiranje ponudb bo isti dan tj. 16.
junija 1997 ob 12.15 v sejni sobi Lokainvest, poslovna hiša, IV. nadstropje.
B. Detajlni pogoji in navodila za ponudbo.
a) Pogoj za veljavnost ponudbe je izkazana opravilna sposobnost ponudnika za izvajanje tovrstnih del (ustrezna odločba v
smislu 4. člena zakona o gospodarskih družbah).
b) Kot ponudnik lahko nastopa inženiring ali gradbeni izvajalec z ustreznim kooperantom za dela, ki jih sam ne izvaja. S
ponudbo mora biti določen izvajalec gradbenih in instalacijskih del.
Delne ponudbe samo za gradbena ali samo za instalacijska dela niso zaželjene.
c) Ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim predračunom na popisu razpisne dokumentacije s fiksnimi cenami za enoto (obračun bo po dej. količinah).
d) Garancijski rok za kvaliteto del je najmanj 3 leta.
e) Plačilni pogoji: glede na kratek rok
gradnje in stimulacijo uspešnega zaključka
del predvidevamo plačilo samo z obračunom sestavljenim takoj po primopredaji
vseh del, z valuto plačila 15 dni po vročitvi
obračunske situacije.
Le izjemoma kot manjšo ugodnost ponudbe dopuščamo možnost avansa v višini
3 mio SIT, z valuto plačila v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe.
f) Opcija ponudbe je 15. julij 1997.
g) Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni dopis,
– ponudbeni predračun (na razpisni podlagi),
– odločbo o opravilni sposobnosti ponudnika,
– reference ponudnika.
V ponudbenem dopisu navedite vse pripombe ter pojasnila in ugodnosti vaše ponudbe.
Vsa ostala določila bodo obravnavana s
pogodbo z izbranim izvajalcem v smislu
uzanc za tovrstna dela.
Postopek javnega razpisa in vse informacije vodi Lokainvest, d.o.o., podjetje za
svetovalni inženiring Škofja Loka, Kapucinski trg 7.

Št. 22/97
Ob-2137
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Cankarjev dom v Ljubljani
javni razpis
za tisk programske knjižice
Cankarjevega doma za sezono 1997/98
1. Naročnik: Cankarjev dom – kulturni
in kongresni center, Prešernova 10, Ljubljana.

Št. 21/97
Ob-2138
Občina Železniki 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 I. fazo prenove Plavčeve hiše –
muzeja v Železnikih
A. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Predmet razpisa so: gradbena, obrtniška in instalacijska dela za ureditev kotlarne in sanitarij ter adaptacije pritličja.
3. Orientacijska vrednost naročila je:
ca. do 10 mio SIT.
4. Predvideni roki: pričetek del je:
21. julij 1997 in rok dokončanja 10. september 1997.
5. Razpisna dokumentacija: popisi del
kot podloge za sestavo ponudbe dobite
na: Lokainvest Škofja Loka, Kapucinski
trg 7 (najava pri Bernard Ladu, tel.
064/624-070).
Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 5.000 SIT, plačljivo z virmanom, gotovino ali čekom na Lokainvest št. ŽR
51510-601-11191.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– najugodnejša cena,
– reference ponudnika.

Št. 21/97
Ob-2139
Občina Železniki 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 izdelavo projekta PGD in PZI
vročevoda za daljinsko ogrevanje
naselja Dašnjica
A. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Železniki.
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2. Predmet razpisa so: strojno instalacijska, gradbena in elektroinstalacijska projektantska dela.
3. Orientacijska vrednost naročila je:
ca. 1,5 mio SIT.
4. Predvideni roki: pričetek del je: julij
1997 in rok dokončanja september 1997.
5. Razpisna dokumentacija: projektno
nalogo, lokacijsko dokumentacijo in dovoljenje za sestavo ponudbe dobite na: Lokainvest Škofja Loka, Kapucinski trg 7 (najava pri Bernard Ladu, tel. 064/624-070).
Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 5.000 SIT, plačljivo z virmanom, gotovino ali čekom na Lokainvest št. ŽR
51510-601-11191.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– najugodnejša cena,
– reference ponudnika.
7. Rok in način oddaje ponudbe: ponudbe sprejema tajništvo Lokainvest Škofja Loka, Kapucinski trg 7 (poslovna hiša IV. nadstropje).
Ponudbe dostavite z dospetjem najkasneje do 12. ure v ponedeljek, 16. junija
1997.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za projekt vročevoda Dašnjica” in naslovom ponudnika.
8. Odpiranje ponudb bo v torek 17. junija 1997 ob 8. uri v prostorih Občine Železniki, Trnje št. 20.
B. Detajlni pogoji in navodila za ponudbo.
a) Pogoj za veljavnost ponudbe je izkazana opravilna sposobnost ponudnika za izvajanje tovrstnih del (ustrezna odločba v
smislu 4. člena zakona o gospodarskih družbah).
b) Ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbeno fiksno ceno, ki mora zajemati
vse elemente prodajne cene za izročitev 8
kompletov PGD in PZI projektov (terenska,
geodetska, projektantska dela, materialni
stroški in prometni davek).
c) Plačilni pogoji: naročnik bo dobavljene projekte plačal na osnovi potrjenega
končnega računa izstavljenega po prevzemu kompletnih projektov PGD, PZI.
d) Opcija ponudbe je 15. julij 1997.
e) Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni dopis,
– odločbo o opravilni sposobnosti ponudnika,
– reference ponudnika.
V ponudbenem dopisu navedite vse pripombe ter pojasnila in ugodnosti vaše ponudbe.
Vsa ostala določila bodo obravnavana s
pogodbo z izbranim izvajalcem v smislu
uzanc za tovrstna dela.
Postopek javnega razpisa in vse informacije vodi Lokainvest, d.o.o., podjetje za
svetovalni inženiring Škofja Loka, Kapucinski trg 7 (tehnične informacije Robert
Bratuž d. i. s., tel. 064/624/070).
Občina Železniki

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo celostno
predstavitvenega prospekta
1. Predmet razpisa je izdelava slovenske
in angleške verzije celostno predstavitvenega prospekta Visoke šole za zdravstvo.
Izdelava prospekta obsega simbol in izobraževalno dejavnost Visoke šole za zdravstvo.
Razpisno gradivo lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na vpogled v dekanatu Visoke šole za zdravstvo (tel. 322-277).
2. Orientacijska vrednost: odločitev na
podlagi ponudb.
3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji ponudnika, ki
ne sme biti starejša od treh mesecev, računajoč od dneva objave razpisa,
– bonitetno poročilo, ki je izdelano po
objavi tega razpisa (BON 1, 2 ali 3),
– fiksno ceno z vključenim prometnim
davkom,
– morebitne ugodnosti po lastni presoji,
– vzorec pogodbe, ki smiselno vključuje
alinee 3. točke.
4. Rok za predložitev prospekta je 15. 9.
1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference o izvedenih podobnih delih,
– cena in plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– morebitne priloge.
6. Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z razpisom.
7. Naročnik ne prizna nobenih stroškov
v zvezi z izdelavo ponudbe.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava za
razpis za predstavitev prospekt šole”. Na
ovojnici mora biti naveden popoln naslov
ponudnika.
9. Ponudbe morajo prispeti s priporočeno pošto do 13. 6. 1997 do 12. ure na naslov: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za
zdravstvo Ljubljana, Poljanska cesta 26a.
10. Javno odpiranje ponudb bo 16. 6.
1997 ob 9. uri v prostorih Visoke šole za
zdravstvo Ljubljana, Poljanska cesta 26a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v ovojnici ne bodo vsebovale dokumentov iz 3.
točke, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb. Naročnik
si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika.
13. Plačilo izbrane ponudbe se izvede v
30 dneh po predložitvi predstavitvenega
prospekta.
Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo

nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/85) in zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

Št. 145
Ob-2140
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za
zdravstvo, Ljubljana, Poljanska cesta 26a,
objavlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

Št. 03900/2-5/97
Ob-2144
Republika Slovenija, Upravna enota Celje, objavlja na podlagi zakona o izvrševa-

javni razpis
za izbiro dobaviteljev za nabavo
pisarniškega materiala po skupinah za
drugo polletje 1997
1. Predmet razpisa je dobava naslednjega pisarniškega materiala po skupinah:
I. skupina – registratorji, papir, mape in
zvezki,
II. skupina – tonerji, trakovi za printerje,
fakse in računske stroje,
III. skupina – kuverte in obrazci,
IV. skupina – ostali material.
2. Orientacijska vrednost nabavljenega
pisarniškega materiala za drugo polletje znaša skupaj 4 mio SIT oziroma po skupinah:
I. skupina v vrednosti – 800.000 SIT,
II. skupina v vrednosti – 600.000 SIT,
III. skupina v vrednosti – 800.000 SIT,
IV. skupina v vrednosti – 1,800.000 SIT.
3. Ponudba mora biti sestavljena v skladu s 26. členom zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in mora vsebovati naslov ponudnika, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti njegove reference, dobavne roke za naročen material,
jamstvo za kvalitetno ponudbo materiala,
tehnično in propagandno gradivo za ponujeni material, plačilni pogoji, izpolnjeni vzorec ponudbe in garancije za resnost ponudbe, ki ju v času razpisa prevzamete na
Upravni enoti Celje pri Daniju Zagoričniku,
vsako sredo od 8. do 12. ure, tel.
063/443-551, št. pisarne 33, II. nadstropje.
4. Merila za izbiro ponudnika:
– cena,
– kvaliteta materiala,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– način dobave,
– rok plačila.
Nepravilno, netočno ali nepopolno izpolnjeni vzorec ponudbe pisarniškega materiala bo naročnik upošteval pri ocenjevanju ponudb za izbiro ponudnika.
5. Rok za oddajo ponudbe in dokumentacije je 15 dni in začne teči naslednji dan
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Upravna enota Celje, Trg Celjskih knezov
9, Celje 3001, p.p. 432. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj – javni
razpis za nabavo pisarniškega materiala” z
oznako ponudnika.
Javno odpiranje ponudbe bo 15. dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
ob 12. uri v prostorih načelnika Upravne
enote Celje.
6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
7. Vse neveljavne ponudbe (nepravočasno predložene ali nepravilno označene) bo
komisija izločila iz nadaljnjega postopka in
jih neodprte vrnila ponudnikom.
Upravna enota Celje
Ob-2145
Na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
Koper
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javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo montažne
opreme za podružnično šolo Osnovne
šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio
Koper v Hrvatinih
1. Investitor je Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, Koper.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža
opreme, in sicer:
2.1. vgradne in pomične šolske opreme,
2.2. vgradne in pomične opreme trim kabineta,
2.3. vgradne in pomične opreme razdelilne kuhinje.
Ponudniki lahko ponudijo celotno razpisano opremo ali pa ločene, vendar zaključene sklope opreme (npr. sklop 2.1., 2.2. ali
2.3.).
3. Orientacijska vrednost kompletne
opreme je 6,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek montaže do 1. 8. 1997,
– zaključek del do 15. 8. 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji na Uradu
za družbene dejavnosti Mestne občine Koper pri Magdi Serdinšek od dneva objave
razpisa do 10. junija 1997 med 9. in 12. uro
z dokazilom, da so plačali 15.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro račun Mestne občine Koper – proračun, št. 51400-630-90004,
s pripisom “Razpisna dokumentacija za
opremo šole Hrvatini”.
6. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev in odločba o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– ponudbeni predračun na originalnih, od
naročnika žigosanih popisih; prometni davek mora biti prikazan posebej in zajet v
ceni ponudbe,
– opcija ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 45 dni,
– podpisani razpisni pogoji,
– akceptni nalog v višini 10% vrednosti
ponudbe kot garancija za resnost ponudbe,
– terminski plan,
– garancijski roki,
– potrjeni obrazci BON1, BON2 ali
BON3,
– seznam referenc na podobnih objektih,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vodili montažo in njihove reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponujena cena in plačilni pogoji,
– odnos cena – kvaliteta,
– kompletnost ponudbe za posamezni
sklop ali celoto,
– reference na podobnih objektih,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
8. Rok za prispetje ponudb je 16. 6. 1997
do 11. ure na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10,
Koper. Ponudbe, ki ne bodo prispele do navedenega roka in ne bodo popolno opremljene, se izločijo iz nadaljnje obravnave.

9. Ponudbe morajo biti oddane oziroma
poslane v zaprtih kuvertah z oznako: “Ponudba za opremo šole v Hrvatinih – Ne
odpiraj!”.
10. Odpiranje ponudb bo 16. 6. 1997 ob
11. uri v sejni sobi Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 10 dneh po odpiranju ponudb.

– garancijski rok in pogoji garancije,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
8. Rok za prispetje ponudb je 20. junij
1997 do 11. ure na naslov: Mestna občina
Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, Koper. Ponudbe, ki ne bodo prispele do navedenega roka in ne bodo popolno
opremljene, se izločijo iz nadaljnje obravnave.
9. Ponudbe morajo biti oddane oziroma
poslane v zaprtih kuvertah z oznako: “Ponudba za rekonstrukcijska dela OŠ Gračišče
– Ne odpiraj!”.
10. Odpiranje ponudb bo 20. junija 1997
ob 11. uri v sejni sobi Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Koper

Na podlagi odredbe o
izvajanje javnega razpisa za
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
javlja Mestna občina Koper,
Koper

Ob-2146
postopku za
oddajo javnih
in 19/94) obVerdijeva 10,

javni razpis
za izvedbo rekonstrukcijskih del v OŠ
Istrskega odreda Gračišče
1. Investitor je Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, Koper.
2. Predmet razpisa:
A) rekonstrukcijska dela v šoli in telovadnici; orientacijska vrednost del je
17,500.000 SIT.
B) popravilo toplozračnega ogrevanja telovadnice; orientacijska vrednost del je
1,800.000 SIT.
3. Rok izvedbe:
– pričetek del 7. julij 1997,
– zaključek del 23. avgust 1997.
4. Ponudbi morata biti sestavljeni ločeno za postavki A in B. Ponudi se lahko tudi
samo ena od navedenih postavk.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji na Uradu
za družbene dejavnosti Mestne občine Koper pri Magdi Serdinšek od dneva objave
razpisa do 13. junija 1997 med 9. in 12. uro
z dokazilom, da so plačali 15.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro račun Mestne občine Koper – proračun, št. 51400-630-90004,
s pripisom “Razpisna dokumentacija za OŠ
Gračišče”.
6. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra, oziroma
potrdilo o priglasitvi dejavnosti, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev in odločba o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– ponudbeni predračun na originalnih, od
naročnika žigosanih popisih; prometni davek mora biti prikazan posebej in zajet v
ceni ponudbe,
– način plačila,
– opcija ponudbe,
– podpisani razpisni pogoji,
– akceptni nalog v višini 10% vrednosti
ponudbe kot garancija za resnost ponudbe,
– terminski plan,
– garancijski roki in pogoji garancije,
– potrjeni obrazci BON1, BON2 ali
BON3,
– seznam referenc na podobnih objektih,
– seznam podizvajalcev in njihove reference,
– poimenski seznam tehničnega osebja,
odgovornega za dela,
– druge ugodnosti.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– reference na podobnih objektih,

Št. 1/97
Ob-2147
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo notranje opreme prostorov
Kulturnega doma Domžale
1. Naročnik: Glasbena šola Domžale,
Ljubljanska 61.
2. Predmet razpisa:
2.1. izdelava, dobava in montaža notranje opreme v prostorih kulturnega doma,
poročni dvorani in amaterskih dejavnosti –
Kulturni dom Domžale.
3. Okvirna vrednost
3.1. ca. 45,000.000 SIT.
4. Način plačila: plačilo po situacijah, ni
avansa!
5. Rok izvedbe
5.1. Pričetek del takoj po podpisu pogodbe, končanje del v 90 koledarskih dneh
po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so naslednja:
– reference na področju predmeta razpisa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– podpisani in potrjeni razpisni pogoji,
– finančna boniteta ponudnika,
– zavarovanje ponudbenih del,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Dvig razpisne dokumentacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
vsak delovnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Glasbene šole Domžale, Ljubljanska 61,
Domžale, kjer je na ogled tudi vsa projektna
dokumentacija.
8. Oddaja ponudb: pismene ponudbe je
potrebno oddati v roku do 16. 6. 1997, do
12. ure na naslov: Občina Domžale, oddelek za gospodarske javne službe, Savska 2,
1230 Domžale, v zaprti ovojnici z napisom
“Ne odpiraj” in “javni razpis – notranja
oprema – Kulturni dom Domžale”.
Ponudbe je potrebno dostaviti skupno z
zahtevano dokumentacijo v eni kuverti.
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9. Odpiranje ponudb bo opravila občinska komisija za vodenje postopka javnih
natečajev dne 18. 6. 1997 ob 15. uri, v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska c. 69,
I. nadstropje – sejna soba.
O rezultatih odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obveščeni, najkasneje v 30
dneh po oddaji ponudb.
10. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite informacije na tel. 061/721-419 pri ravnatelju
Tonetu Savniku, v zvezi s tehničnim delom
pa na tel. 061/16-21-055, Andrej Girandon
inž. gr.
Pomanjkljivih in prepozno prispelih ponudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.
Investitor si pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.
Glasbena šola Domžale

taktna oseba za dogovor o ogledih in drugih
informacijah je Janez Pogačnik pri Dominvestu Jesenice, Pod Gozdom št. 2 (tel.
064/81-142) vsak delovni dan od 7.30 do
10. ure.
Rok, do katerega morajo prispeti k prodajalcu, je osem dni po objavi razpisa.
Nepravočasno prispelih ponudb ne bomo upoštevali.
Pisne ponudbe v zapečatenih ovojnicah
sprejmemo na naslov: Dominvest Jesenice,
p.o., Cesta Maršala Tita št. 18, 4270 Jesenice, s pripisom na kuverti: Ne odpiraj – ponudba za poslovni prostor, Borovška 92,
Kranjska Gora.
Odpiranje ponudb bo javno osmi dan od
dneva objave ob 12. uri v prostorih Dominvesta Jesenice, Pod Gozdom 2 (pritličje). V
primeru, da je osmi dan sobota, nedelja ali
praznik, se šteje za dan odpiranja ponudb
naslednji delovni dan. Čas in mesto odpiranja ostaneta nespremenjena. Pri odpiranju
ponudb so lahko prisotni vsi ponudniki. Najugodnejši ponudnik bo izbran komisijsko.
Ponudb, ki bodo nižje od izklicne cene ne
bomo upoštevali. Vsi ponudniki, ki bodo
poslali veljavne ponudbe, bodo o izidu razpisa pisno obveščeni v petnih dneh po javnem odpiranju ponudb.
Kemična čistilnica in pralnica, d.o.o.,
Jesenice po pooblastilu:
Dominvest Jesenice, p.o.

Prevoz pod zaporedno številko 15 se lahko opravlja s posebnim vozilom za prevoz
invalidnih oseb.
3. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki, s svojimi ali najetimi vozili.
Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno
in v skladu z osnovno prometno zakonodajo.
4. Naročnik bo z izbranim prevoznikom
sklenil pogodbo o prevozih učencev v času
pouka od 1. 9. 1997 do konca šolskega leta
1997/98.
5. Ponudba mora vsebovati: firmo oziroma ime ponudnika, dokazilo o registraciji,
reference, ceno za prevoženi kilometer.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: celovitost ponudbe, cena, plačilni
pogoji, kvaliteta opravljene storitve.
7. Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe
na naslov: Občina Ravne-Prevalje, Ravne
na Koroškem, Čečovje 12/a, v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za šolski
prevoz«.
Za veljavne bodo štete ponudbe, ki bodo
poslane naročniku v 10 dneh od objave v
Uradnem listu RS, oziroma bodo tega dne
oddane na pošto priporočeno.
8. Odpiranje ponudb bo 10. dan po poteku zbiranja ponudb. O dnevu odpiranja ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni.
9. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v 10 dneh od odpiranja ponudb.
10. Vse dodatne informacije se dobijo
na Uradu za družbene dejavnosti Občine
Ravne-Prevalje (Rozman Ervin), tel.
0602-23-821.
Občina Ravne-Prevalje

Ob-2131
Kemična čistilnica in pralnica, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev št. 5, na podlagi
sklepa družbenikov z dne 14. 1. 1997 – po
pooblastilu Dominvest Jesenice, p.o., Jesenice, Titova 18 objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup spodaj navedenih nepremičnin
1. Poslovni prostor (frizerski salon za
ženske) v Kranjski Gori, Borovška cesta št.
92, v pritličju, v izmeri 36,79 m2, stoječe na
parc. št. 486/3, 486/4 in 486/5 k.o. Kranjska
Gora.
Izklicna cena poslovnega prostora znaša
6,754.069 SIT.
2. Poslovni prostor (frizerski salon za
moške) v Kranjski Gori, Borovška cesta št.
92, v pritličju, izmere 10,06 m2, stoječe na
parc. št. 486/3, 486/4 in 486/5 k.o. Kranjska
Gora.
Izklicna cena poslovnega prostora znaša
1,846.859 SIT.
V izklicnih cenah je všteto pripadajoče
stavbno zemljišče, komunalna oprema
stavbnega zemljišča, gradbeno vrednost in
pripadajoča zunanja ureditev;
Sedanja najemnika predmetnih prostorov
imata predkupno pravico pred ostalimi kupci pod istimi pogoji kot ostali kupci.
Davek od prometa z nepremičninami in
stroške zemljiškoknjižne izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec.
Interesenti morajo do dneva odpiranja
ponudb vplačati varščino 10% izklicne cene
na žiro račun Kemične čistilnice in pralnice
Jesenice št. 51530-601-11737.
Varščino bomo uspešnemu kupcu vračunali v kupnino, drugim pa brez obresti vrnili
v roku petih dneh od dneva izbire.
Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti
originalno potrdilo o državljanstvu RS,
pravne osebe pa izpisek iz sodnega registra.
V ponudbah mora biti navedena cena,
ki jo je ponudnik pripravljen plačati in opisati finančno konstrukcijo realizacije plačila.
Izbrani kupci morajo v osmih dneh po
obvestilu o izbiri skleniti pogodbo o nakupu.
Ogled predmetne nepremičnine je mogoč v osmih dneh po objavi razpisa. Kon-

Ob-2132
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Ravne-Prevalje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Ravne-Prevalje
1. Naročnik: Občina Ravne-Prevalje.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev na
OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem,
OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, OŠ Juričevega Drejčka Ravne na
Koroškem in OŠ Franja Goloba Prevalje na
naslednjih relacijah:
Relacija
1. Kotlje–Ošven–Kotlje;
2. Kotlje–Koroški Selovec–OŠ Koroški
jeklarji;
3. Koroški Selovec–Dobrije–OŠ Koroški
jeklarji;
4. Tolsti vrh–Trg Ravne–OŠ Prežihovega Voranca;
5. Tolsti vrh–Dobrinje–OŠ Prežihovega
Voranca;
6. Zelenbreg–Vajt–OŠ Prežihovega Voranca;
7. Zelenbreg–Podr. šola Strojna–Strojnska reka–OŠ Prežihovega Voranca;
8. Uršlja gora (Pavšer)–OŠ Koroški jeklarji;
9. Podgora–OŠ Koroški jeklarji;
10. Kot–OŠ Franja Goloba;
11. Kot–Vrtec pod Gonjami (mala šola);
12. Šentanel–Suhi vrh–Šentanel;
13. Šentanel–Zg. Jamnica–Sp. Jamnica–
Podr. šola Šentanel;
14. Šentanel–Zg. Jamnica–Sp. Jamnica–
Podr. šola Šentanel (mala šola);
15. Ravne (Javornik)–Čečovje–Prevalje–
Črna.

Ob-2133
Pospečevalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156/I, Ljubljana in Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana, razpisujeta na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za spodbujanje lokacijskih iniciativ
1. Predmet razpisa je izbira nosilcev lokalnih iniciativ za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na določenem območju
ene ali več občin. Nosilci iniciative morajo
v obdobju enega leta:
1. pripravili oceno potreb in možnosti za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
na svojem področju,
2. povezati ključne lokalne razvojne
partnerje v malem gospodarstvu v razvojno
koalicijo, ki bo podprla in razvila organizacijo pospeševalnih dejavnosti,
3. vzpostaviti ubrano organizacijsko obliko, ki bo v naslednjih letih zagotavljala
programe aktiviranje lokalnih potencialov
in dogovorjen program pospeševalnih storitev s sodelovanjem partnerjev,
4. oblikovati dogovor o trajnem financiranju te organizacijske strukture, njenih dejavnosti in projektov pospeševanja,
5. usposobiti enega svetovalca za lokalni razvoj.
V okviru razpisa bosta naročnika razpisa
zagotovila izbranim nosilcem lokalnih iniciativ finančno podporo v znesku 500.000 SIT za
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prvi dve nalogi, ter v znesku 1,500.000 SIT
za ostale naloge. Hkrati bo PCMG nudil nosilcem tehnično podporo pri delu na naštetih
nalogah.
2. Razpisni pogoji
Razpis je namenjen novim nosilcem lokalnih iniciativ, ki na javnem razpisu za
spodbujanje lokalnih iniciativ v letu 1996
niso sodelovale oziroma niso bile izbrane.
Na razpis se lahko prijavijo člani pospeševalne mreže za malo gospodarstvo oziroma občine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1a) da člani lokalne razvoje koalicije pokrivajo območje, ki šteje najmanj 20.000
prebivalcev oziroma območje, ki je geografsko zaprta samostojna celota, ki ima značaj
demografsko ogroženega območja,
1b) na področju mestne občine se lahko
prijavi samo ena lokalna razvojna koalicija;
2) izražena volja večine predvidenih članov lokalne razvojne koalicije za čvrstejšo
organizacijsko obliko pospeševanja razvoja
malega gospodarstva, ki obvezno vključuje:
občine, obrtne zbornice, enote RZZ, GZS –
Združenje podjetnikov, poleg teh pa druge
člane pospeševalne mreže, izobraževalne,
svetovalne organizacije, člane kmetijsko
svetovalne službe. Ta volja je izražena:
– s pismom o namerah predvidenih članov,
– s sklepi potencialnih partnerjev o ustanovitvi lokalnega podjetniškega centra ali
podelitve koncesije izbrani organizaciji,
– z aktom o ustanovitvi takšnega centra.
3) da člani koalicije zagotovijo v denarni ali stvarni obliki (prostor, oprema) najmanj enak znesek sredstev, kot jih pridobijo
z razpisom.
4) da zagotovijo za nosilce projekta osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba in dve leti tovrstne prakse, izjemoma tudi nižja izobrazba ob dokazanih referencah pri pospeševanju malega gospodarstva ali drugih razvojnih projektov,
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– udeležbo v oblikah podjetniškega usposabljanja.
5) da predložijo koncept aktiviranja lokalnih potencialov in pospeševanja razvoja
malega gospodarstava v lokalni skupnosti.
3. Postopek izbire med prijavljenimi kandidati
Prijavitelji morajo poslati popolne pisne
vloge v 20 dneh od objave razpisa v Uradnem list RS na naslov: Pospeševalni center
za malo gospodarstvo, Dunajska 156/I, 1000
Ljubljana. Prijave morajo biti v zaprti kuverti in vidno označene z napisom »Prijava
za javni razpis za spodbujanje lokalnih iniciativ – Ne odpiraj«. Javno odpiranje prijav
bo dne 23. 6. 1997 ob 10. uri v prostorih
PCMG.
Vloge bo obravnavala štiričlanska komisija, katere dva člana določi PCMG in dva
člna RZZ. Izbor bo opravljen v roku v 7 dni
po zaključku obravnave vseh prijav s strani
razpisne komisije.
O izidu bodo prijavitelji obveščeni v roku 10 dni po opravljenem izboru.
Z izbranimi prijavitelji bosta naročnika
sklenila pogodbo o izvajanju razpisanega
projekta in dinamiki porabe sredstev.

Prednost o izbiri bodo imele prijave, ki:
– bodo zagotavljale enakomerno regijsko zastopanost,
– prihajajo iz območij, kjer imajo nadpovprečno stopnjo nezaposlenosti,
– prihajajo iz območij, kjer imajo relativno slabo razvito pdporno okolje za malo
gospodarstvo,
– bodo v razvoju pospeševalne dejavnosti sledile konceptu pospeševalne mreže.
4) Dodatne informcije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom, kakor tudi obrazec in navodila za prijavo, dobite na Pospeševalnem centru za
malo gospodarstvo, Dunajska 156/I, 1000
Ljubljana, telefon: 189-18-70,
faks:
189-18-77 vsak dan med 13. in 15. uro.
PCMG
Pospeševalni center za
malo gospodarstvo

6. Pred dvigom dokumentacije treba plačati stroške za razpisno dokumentacijo, ki
znašajo 5.000 SIT in jih je treba plačati na
žiro račun Staninvesta št. 51800-601-11903.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
30. 6. 1997 na naslov Občine Starše, Starše
93, 2205 Starše do 12. ure v zaprti kuverti z
napisom »Javni razpis – ceste (oznaka posameznega objekta) – Ne odpiraj«.
8. Odpiranje ponudb bo dne 1. 7. 1997
ob 10. uri v prostorih Občine Starše, Starše 93.
9. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni.
10. Z izločitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristajajo na razpisne
pogoje, ki so priloga razpisne dokumentacije.
11. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje pravico, da zaradi morebitnega likvidnostnega pomanjkanja sredstev ne sklene
pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma
sklene pogodbo za manjši obseg del.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Starše

Ob-2134
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine Starše
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje del na
področju cest v Občini Starše in nabavo
apnene moke
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Predmet razpisa in orientacijska vrednost:
2.1. Ceste,
2.11. objekt 1: preplastitev ceste Starše–
Rošnja, okvirna vrednost 10,000.000 SIT,
2.12. objekt 2: razširitev ceste Prepolje-Starše, okvirna vrednost 25,000.000 SIT,
2.13. objekt 3: asfaltiranje ceste Starše-Zlatoličje, okvirna vrednost 20,000.000
SIT,
2.14. postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih v občini (20 kom), okvirna vrednost postajališča kom 300.000 SIT,
2.15. signalizacija – zamenjava dotrajanih in postavitev manjkajočih prometnih
znakov, okvirna vrednost 1,000.000 SIT,
2.16. ureditev – preplastitev avtobusnih
postajališč (uvozov, izvozov), okvirna vrednost 1,500.000 SIT,
2.2. Dobava apnene moke (okoli 1.500
ton), okvirna vrednost s prevozom
8,000.000 SIT.
3. Rok izvedbe: junij–november 1997.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponujena cena,
– rok izvedbe del,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– reference,
– plačilni pogoji,
– najcenejši ponudnik ni najugodnejši
ponudnik,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo vsak delovnik med 8. in 12.
uro v prostorih Stainvesta, Grajska ul. 7,
Maribor v tajništvu. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije za izdelavo ponudbe pri Teji Strdin, tel. št. 062/225-011
ali na Občini Starše tel. 688-270 pri
Grus Bojanu.

Ob-2135
Na podlagi uredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Soške elektrarne, p.o., javno podjetje za proizvodnjo
električne energije, Erjavčeva 20, Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za oddajo del pri sanaciji
akumulacijskega jezera HE Doblar
1. Investitor: Soške elektrarne Nova Gorica, p.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: izvedba sanacijskih
del v Doblarskem jezeru.
3. Obseg del:
a) izvedba pristopnih poti, zavarovanje
brežin, nakladanje in transport usedlin na
deponijo.
4. Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani ponudniki v roku 5 delovnih dni
od objave razpisa med 8. in 14. uro na naslovu: Soške elektrarne, Erjavčeva 20, 5000
Nova Gorica, tel. 065/22811 inž. Miran Komel.
5. Orientacijska vrednost del znaša
50,000.000 SIT.
6. Predvideni čas izvajanja del september, oktober in november 1997.
7. Kriteriji za izbiro ponudnika bodo naslednji: reference, rok izvedbe, cena, pogoji
plačevanja in druge ugodnosti, ki garantirajo kvaliteto, ceno in rok izvedbe.
Najcenejša ponudba ni obvezno najugodnejša.
8. Ponudbe je potrebno dostaviti najkasneje do 12. ure v roku 30 dni od objave
razpisa na naslov: Soške elektrarne, Erjavčeva 20, Nova Gorica.
Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: »Ponudba za razpis sanacije jezera – Ne odpiraj«.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo istega dne s pričetkom ob 12.15
v sejni sobi SENG.
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10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Soške elektrarne Nova Gorica

– izdelava projektne dokumentacije PZI
za ureditev pošpoti;
– ureditev pešpoti od izstopa kovinskih
stopnic do urejenega asfaltnega parkirišča
ob vrtcu ca. 20 m in skupni širini 4 m.
3. Orientacijaka vrednost razpisanih del
je: 9,800.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del je takoj po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
6. Ponudbi mora biti priložena še naslednja dokumentacija:
– firma ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
dokazilo o registraciji,
– dokazilo o usposobljenosti kadrov,
– reference,
– predračun s kalkulacijo in strukturo cene in skupno ponudbeno ceno, s prometnim
davkom,
– plačilni pogoji,
– osnutek pogodbe.
Opozarjamo na popolnost zahtevane dokumentacije. Dokumentacija mora biti oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem redu.
7. Ponudbe, ki predvidevajo predplačilo,
se ne bodo upoštevale.
8. Ponudbe morajo biti dane v zaprtih
kuvertah, ki morajo biti opremljene s firmo
ponudnika in z oznako: “Ne odpiraj - ponudba: javni razpis za izbiro izvajalca za
izvedbo projektnega in gradbenega inženiringa za jeklene stopnice v Slovenj Gradcu,
št. 072-026/97”.
Ponudbe morajo prispeti v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure priporočeno ali oddane osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec. Če pride zadnji dan
za oddajo ponudb na dela prost dan, se šteje
kot zadnji dan za oddajo ponudbe prvi naslednji delovni dan.
9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri
v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči,
morajo predložiti veljavno pooblastilo za
zastopanje.
10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 5 dneh po odpiranju ponudb.
12. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena, plačilni pogoji,
– izpolnjevanje razpisnih pogojev.
13. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo - idejno zasnovo za izdelavo
dokumentacije vsak delavnik v času trajanja razpisa na Upravi za urejanje prostora in
varstvo okolja v Slovenj Gradcu vsak delavnik od 8. do 10. ure. Kontaktna oseba je
Jože Fras, tel. št. 43-078.
Mestna občina Slovenj Gradec

l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Občina Trebnje v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Brežice in OE Novo mesto objavlja

Ob-2136
Javni razpis
za zbiranje ponudb za dobavo opreme in
postavitev sistema konjskih stav
Organizatorji projekta konjskih stav v
Sloveniji, iščejo ponudnike izvedbe sistema
in dobavitelje programske in strojne opreme za postavitev sistema.
Sistem konjskih stav mora omogočati naslednje funkcije:
1. sprejem in vplačila stav na prireditvenem prostoru na dan tekmovanj,
2. sprejem in vplačila stav na dvanajstih
oddaljenih prodajnih mestih po Sloveniji v
dneh pred tekmovanji, z možnostjo avtomatiziranega in ročnega zbiranja vplačil,
3. izračun in objavo razmerij stav pred
tekmovanji,
4. izračun in izplačilo dobitkov stavcev,
5. obračun vplačil stav, odbitkov, izplačil dobitkov in ostalih računovodskih postavk,
6. sistem naj omogoči tudi povezave za
sprejem tekmovalnega programa iz tujine in
ostale komunikacije med stavci, hipodromi
in izvajalci.
Razvoj in uvajanje sistema bo potekalo
postopoma ob sodelovanju z organizatorji
in prireditelji tekmovanj.
Delne ali celovite ponudbe naj ponudniki pošljejo na naslov SKB AURUM, d.o.o.,
Slovenska 56, Ljubljana v roku enega meseca po objavi razpisa.
SKB Aurum, d.o.o.
Št. 072-026/97
Ob-2186
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. RS, št. 34/84, 29/86, 59/96) in v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93, 19/94), objavlja Mestna
občina Slovenj Gradec
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
projektnega in gradbenega inženiringa
za jeklene stopnice v Slovenj Gradcu
1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa je oddaja projektnega
in gradbenega inženiringa za jeklene stopnice v Slovenj Gradcu:
A) jeklene stopnice iz parkirišča na plato VVO na Cankarjevi ulici:
– izdelava projektne dokumentacije PZI;
– izdelava montažnih elementov stopniščne nosilne konstrukcije s podesti, rampami, stopnišči, cikanje konstrukcijskih in
spojnih elementov ter montiranje z vijačnimi spoji na licu mesta; pleskanje predfiniranih elementov;
– izdelava masivnih točkovnih temeljev
za jekleno konstrukcijo s sidranjem prefabriciranih sidrnih elementov;
– v ponudbeni ceni morajo biti zajeta
vsa pripravljalna in pomožna dela ter čiščenje območja obdelave po dokončanju del;
B) ureditev pošpoti na plato VVO na
Cankarjevi ulici:

Ob-2187
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Trebnje v letu 1997
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje.
2. Dokumentacija: dokumentacija razpisnih del je na razpolago na naslednjih enotah Zavoda za gozdove Slovenije:
– Krajevna skupnost Mokronog, Slovenska vas 5, Šentrupert,
– Krajevna enota Trebnje, Baragov trg
2, Trebnje,
– Območna enota Novo mesto, Gubčeva
15, Novo mesto,
– Območna enota Brežice, Bratov Milavcev 61, Brežice.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela (grederiranje, obnova gramoznega sloja, ročno in strojno čiščenje cevnih propustov in cestnega telesa, sanacija in izgradnja
cevnih propustov, polaganje dražnikov, zemeljska dela, sanacija podpornih sten v lesu, kamnu in betonu, ozelenjevanje...).
4. Izvajalec vzdrževalnih del na gozdnih
cestah na področju Občine Trebnje bo na
podlagi tega razpisa izbran za obdobje dveh
let (leto 1997 in 1998).
5. Orientacijska vrednsot razpisanih del
za leto 1997 je 5,000.000 SIT.
Investitorji si pridržujejo pravico spremeniti obseg del v razpisu glede na pridobitev sredstev (republiških sredstev, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
6. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru v
skladu z razpoložljivimi sredstvi, zaključek
del bo konec leta 1997.
Dela se izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
7. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in delovne kapacitete, način plačila in fiksnost cen, garancijski roki, morebitne druge ugodnosti.
8. Ponudbe za javni razpis predložite razpisni dokumentaciji v 14 dneh od dneva
objave razpisa v sprejemno pisarno Občine
Trebnje, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj, ponudba – gozdne ceste”. Na kuverti
mora biti naslov pošiljatelja.
9. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v skladu z določili odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
Občina Trebnje
Zavod za gozdove Slovenije,
OE Brežice
Zavod za gozdove Slovenije
OE Novo mesto
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Št. 344/97
Ob-2188
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), objavlja Mestna občina Celje

zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86)

Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Na kuverti
mora biti vidna identifikacija ponudnika.
10. Odpiranje ponudb bo javno, naslednji delovni dan po preteku tridesetdnevnega
roka ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje,
Ljubljanska 26, Kočevje. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pisno pooblastilo za
zastopanje.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni v 15 dneh
po odprtju ponudb.
Sklad stavbnih zemljišč
Občine Kočevje

javni razpis
za rekonstrukcijo kanala v Kersnikovi
ulici
1. Investitor: Mestna občina Celja.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija kanala v Kersnikovi ulici v Celju.
3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku
7 dni od dneva objave javnega razpisa med
8. in 10. uro na naslovu: Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, Celje, pri Jožetu Spevanu ali Marko Planinšek,
tel. 063/541-322 proti plačilu zneska za dokumentacijo v višini 8.000 SIT na ŽR Vodovod
–
Kanalizacija
Celje,
št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za plačilni promet, enota Celje.
Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.
4. Orientacijska vrednost celotnih del je
8,000.000 SIT.
5. Začetek del junij 1997, dokončanje julij 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način obračuna in plačilni pogoji,
– reference iz področja razpisanih del,
– rok izvedbe del,
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
9. Rok za oddajo ponudb je 11 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do torka
10. 6. 1997 do 12. ure na naslov: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.
Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ponudba za rekonstrukcijo kanala v Kersnikovi, Ne odpiraj!”
10. Odpiranje ponudb bo v torek, 10. 6.
1997 ob 13.30 v prostorih Mestne
občine Celje, Komunalna direkcija – sejna
soba, Prešernova 27/II, Celje. Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.
Mestna občina Celje
Št. 462-104/94-143
Ob-2189
Sklad stavbnih zemljišč Občine Kočevje
objavlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter

javni razpis
za oddajo del: izgradnja komunalne
infrastrukture za štiri individualne
stanovanjske hiše ob Bračičevi ulici v
Kočevju
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč Občine Kočevje.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za izgradnjo komunalne infrastrukture za štiri individualne stanovanjske hiše ob Bračičevi ulici.
3. Predvidena vrednost znaša 14,000.000
SIT.
4. Razpisno dokumentacijo s pogoji in
popisom del dobite na sedežu Sklada stavbnih zemljišč Občine Kočevje, Ljubljanska
26, Kočevje, (pritličje – soba 12), od 8. do
10. ure vsak delovni dan, pet delovnih dni
od objave v Uradnem listu RS pri Ivanu
Maroltu. Cena razpisne dokumentacije je
5.000 SIT.
5. Ponudba mora vsebovati:
– naziv družbe oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji (ne starejše od
30 dni),
– referenčno listo zgrajenih enakih oziroma podobnih objektov,
– seznam kadrov in dokazilo o strokovni
usposobljenosti kadrov,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom po postavkah iz popisa del,
– pisno izjavo ponudnika, da si je ogledal teren, kjer se bo izvajala gradnja in da je
seznanjen z obsegom del in potrebnimi materiali,
– končno ponudbeno ceno in fiksnost
cen,
– datum, do katerega velja ponudba,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– rok pričetka del in zaključka del,
– plačilne pogoje.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena, (najcenejši ponudnik
ni nujno, da je najugodnejši) ugodni plačilni pogoji, zahtevani rok plačila obračunske
situacije je min. 60 dni, oziroma plačilo po
izvršenem delu,
– fiksnost cen,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– rok izvedbe, oziroma časovni plan izvedbe,
– garancija za resnost ponudbe, kvalitetno izvedbo v garantnem roku,
– osnutek pogodbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg razpisanih del ali odstopiti od
podpisa pogodbe v odvisnosti od finančnih
možnosti, pri čemer ponudniki nimajo pravice do kakršnekoli odškodnine.
8. Predvideni rok pričetka del je julij
1997, rok končanja del je 30. 10. 1997.
9. Veljavne bodo samo ponudbe, ki bodo prispele do tridesetega dne od objave v
Uradnem listu RS, do 12. ure, v tajništvo
občinske uprave, v zaprti kuverti z oznako:
“javni razpis – komunalna infrastruktura
Bračičeva ulica – Ne odpiraj”, na naslov:
Sklad stavbnih zemljišč Občine Kočevje,

Ob-2190
Na podlagi zakona o graditvi objekta (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96) in zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Občina Rogatec
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
a) za izdelavo projektne dokumentacije
za izgradnjo profitnih stanovanj,
b) za izgradnjo profitnih stanovanj.
1. Naročnik: Občina Rogatec.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava projektne dokumentacije za
izgradnjo treh manjših in dveh večjih profitnih stanovanj v mansardi Zdravstvenega
doma Rogatec skupne neto površine ca.
300 m2:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo,
– projekt za etažne lastnike;
b) izgradnja treh manjših in dveh večjih
profitnih stanovanj v mansardi že zgrajenega Zdravstvenega doma Rogatec (gradnja
za trg).
3. Orientacijska skupna vrednost del znaša 13,000.000 SIT.
4. Predviden rok za pričetek in končanje
del:
– rok za končanje del pod točko 2 a) je
30. 7. 1997,
– rok za pričetek del pod točko 2 b) je
20. 8. 1997,
in za dokončanje del 15. 11. 1997.
5. Način in čas plačila: naročnik bo izbranemu izvajalcu plačal za opravljeno delo iz kupnine, dosežene s prodajo profitnih
stanovanj, in sicer v roku 15 dni od prejema kupnine za prodano posamezno stanovanje.
Izvajalec iz naslova opravljenega dela
ne pridobi nobene stvarne pravice na zgrajenih profitnih stanovanjih, ampak samo obligacijsko-pravni zahtevek za poplačilo iz
prejete kupnine.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ponudbena cena,
– ponudbeno razmerje o delitvi dosežene kupnine za prodano profitno stanovanje
med naročnikom in izvajalcem,
– rok za izvedbo del,
– usposobljenost ponudnika za realizacijo ponudbenih del,
– garancija za kvaliteto izvedenih del,
– da ponudnik sprejema ponujene pogoje, zlasti pa način in čas plačila, brez
zadržkov, kar potrdi s podpisom vzorca
pogodbe,
– dodatne ugodnosti ponudnika (popusti
idr.).
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7. Ponudba mora vsebovati elemente, določene v zakonu o javnih naročilih, veljavnost ponudbe pa mora biti najmanj 30 dni,
šteto od dneva odpiranja ponudb.
Ponudbi morajo biti predloženi tudi podatki o finančnem stanju (Bon 1, Bon 2
oziroma Bon 3) ponudnika.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo – osnovni projekt za zdravstveni dom št. 24/90, ki ga je izdelal IPI –
Inženiring Rogaška Slatina, v roku 10 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani ponudniki
vsak dan od 10. do 12. ure v času trajanja
razpisa pri tajniku občine Pavlu Strajnu po
tel. 0630/827-127 ali osebno na sedežu Občine Rogatec.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
10. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina
Rogatec, Občinski urad, Rogatec 159, 3252
Rogatec, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo profitnih
stanovanj”, in označena s firmo oziroma
imenom ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 30. 6. 1997 do 13. ure.
11. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 30. 6. 1997 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Rogatec, Rogatec 159.
12. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.
13. Nepravilno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in se bodo takšne vrnile ponudnikom.
14. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

6. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, na katerih mora biti oznaka: “Ne odpiraj – ponudba
za rekonstrukcijo lokalne ceste št. L 7402
na odseku Spodnji Log–Zgornji Log”.
Ponudbe morajo prispeti najkasneje do
petka, 20. 6. 1997 do 13. ure priporočeno ali
oddane osebno na naslov: Občina Rogatec,
Rogatec 159, 3252 Rogatec.
7. Javno odpiranje ponudb, na katero so
vabljeni vsi ponudniki, bo v petek 20. 6.
1997 ob 14. uri v prostorih Občine Rogatec.
Pred odpiranjem ponudb morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisno pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu materialnih stroškov v višini 1.000 SIT na sedežu Občine
Rogatec, Rogatec 159, pri tajniku občine
Strajn Pavlu, ki posreduje tudi strokovne
informacije. Rok za dvig razpisne dokumentacije je osem dni po objavi razpisa.
10. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skaldu z zakonom o javnih naročilih. Prav
tako mora biti priložena izjava, da so se
ponudniki seznanili s terenskimi pogoji lokacije cestišča.
Občina Rogatec

rakteristike opreme, ugodnejše reference,
ugodnejši pogoji dobave, garancije in servisiranje ter ugodnejši plačilni pogoji.
8. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo o
izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
9. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo vsak dan v dopoldanskem času pri
Katedri za geodezijo, pri prof. dr. Florjanu
Vodopivcu, tel. 1768-500.
UL, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo

Ob-2191
Na podlagi določil odloka o proračunu
Občine Rogatec za leto 1997 (Ur. l. RS, št.
22/97), zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) v zvezi s 36. členom zakona o
financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94),
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86 in Ur. l. RS, št. 19/94), zakona o cestah (Ur. l. SRS, št. 2/88) Občina
Rogatec kot uporabnik proračunskih sredstev in investitor (v nadaljnjem besedilu:
naročnik) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca rekonstrukcije
lokalne ceste št. 17402 na odseku
Spodnji Log–Zgornji Log
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Rogatec, Rogatec 159.
2. Predmet javnega naročila: rekonstrukcija lokalne ceste št. L 7402 na odseku Spodnji Log–Zgornji Log v dolžini 2,9 km.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
4. Predviden rok začetka in dokončanja
del: pričetek del je 1. 7. 1997 in dokončanje
del 20. 7. 1997.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– reference na tovrstnih delih,
– ponudbena cena,
– garancija za kvaliteto del,
– rok izvedbe del.

Ob-2192
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
Ljubljana, Jamova 2, objavlja
javni razpis
za dobavo raziskovalne opreme
1. Investitor: Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, Ljubljana.
2. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Jamova 2.
3. Predmet razpisa: elektronski tahimetri.
Elektronski tahimetri s točnostjo merjenj:
– koti najmanj 5”,
– razdalje najmanj 3 + 3 min,
– notranji spomin z možnostjo prenosa
na PC.
4. Ponudba mora vsebovati: firmo oziroma ime ponudnika, dokazilo o registraciji,
ki ne sme biti starejša od 30 dni, reference,
popis opreme s tehničnimi podatki in skico,
končno tolarsko ceno vključujoč vse dajatve in ostale stroške, dobavni rok, garancijske pogoje, podatke o servisni službi, plačilne pogoje in ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku.
5. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, priporočeno na
naslov: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Jamova 2, p.p.
3422, 1001 Ljubljana, z oznako “javni razpis – ne odpiraj – Elektronski tahimetri”.
6. Odpiranje ponudb bo 1. julija 1997 ob
10. uri na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Jamova 2, soba 601, VI.
nadstropje.
7. Merila za izbiro: najugodnejšega ponudnika so poleg cene zlasti: tehnične ka-

Št. 425/97
Ob-2193
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana objavlja
javni razpis
za nabavo računalniške opreme
I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.
II. Predmet razpisa:
Dobava sledeče računalniške opreme:
1. Osebni računalnik-delovna postaja
– Pentium 133 MHZ, 256 KB cache,
16 MB RAM, desktop, PCI/ISA,
– trdi disk (vsaj 1,2 GB),
– instalirani licenčni MS Windows 95,
– omrežna kartica Ethernet ISA – COMBO,
– monitor 15”.
Zagotovljena mora biti vsaj tri letna garancija.
Okvirna letna količina 100 km.
2. Osebni računalnik:
– Pentium Pro 200 MHz, 256 KB cache,
32 MB RAM, PCI/ISA,
– grafična kartica z vsaj 2MB RAM,
– trdi disk vsaj 1,6 GB,
– CD ROM vsaj 8x hitrost,
– instalirani licenčni MS Windows 95,
– omrežna kartica Ethernet ISA – COMBO,
– monitor 15”.
Zagotovljena mora biti vsaj tri letna garancija.
Okvirna letna količina 6 kom.
3. Tiskalnik:
– 24 iglični matrični, A4, podpora za
kodne strani 852 in 1250.
Okvirna letna količina 60 kom.
4. Omrežne kartice:
– omrežna kartica Ethernet ISA – COMBO.
Okvirna letna količina 30 kom.
5. Trdi disk:
– RAMAC, model 9395/B23 (gre za razširitev obstoječih diskovnih spominskih kapacitet).
Okvirna letna količina 3 kom.
Dobava bo potekala sukcesivno v enem
letu v dogovorjenih rokih in količinah.
Ponudba je lahko delna ali kompletna.
III. Skupna orietnacijska vrednost naročila: ca. 35 mio SIT.
IV. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji firme ponudnika, ki ne sme biti starejša od 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka.
3. S strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON1 in BON2 oziroma BON3, ki
ne smejo biti starejši od 30 dni pred zaključkom razpisnega roka.
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4. Reference ponudnika z opisom obsega poslov.
5. Vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom.
6. Natančnen popis opreme z vsemi tehničnimi podatki.
7. Fiksno ceno (FCO naročnik) po posameznih postavkah in končno ceno v SIT, z
vključenim P. D.
8. Plačilne pogoje.
9. Rok dobave oziroma izvedbe.
10. Pogoje vzdrževanja, sprememb in
nadgradnje v času garancijskega roka.
11. Način finančnega zavarovanja izpolnitve obveznosti.
12. Morebitne dodatne ugodnosti, ki jih
ponuja ponudnik.
13. Spisek strokovnih sodelavcev izvajalca in morebitnih podizvajalcev, ki bodo
sodelovali pri dobavi.
14. Navedba pooblaščene osebe ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo.
Ponudba mora biti izdelana v trojniku.
V. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena dokumentacija v skladu z
razpisnimi pogoji,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji.
VI. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprtih kuvertah na naslov Klinični center, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana za komercialni sektor z oznako »Ne odpiraj – za
razpisno komisijo – nabava računalniške
opreme.«
Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu.
Na zadnji strani kuverte morata biti razvidna firma in sedež ponudnika.
Osebno se lahko ponudbe odda v KC
Komercialni sektor – tajništvo, Njegoševa
8a, Ljubljana.
Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v skladu z zahtevami tega razpisa bo komisija
zavrnila kot neveljavne (prejete prepozno
ali neprevilno označene).
Neveljavne ponudbe bodo vrnjene ponudnikom.
Ponudnik zavrnjen kot neustrezen, ne
more nastopati kot dobavitelj ali podizvajalec izbranega ponudnika.
VII. Vprašanja in pojasnila v zvezi z
razpisom, pošljite v pisni obliki na naslov
Klinični Center Ljubljana, Informacijski
center, Ante Brekalo, Zaloška c. 2, Ljubljana.
VIII. Rok za oddajo ponudb: 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
Odpiranje ponudb bo 20. 6. 1997 ob 9. uri
v predavalnici IV. – glavna stavba Kliničnega centra, Zaloška 7, Ljubljana (Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje).
IX. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Klinični center Ljubljana

izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

o minimalnih standardih zaposlovanja ter
veljavne kolektivne pogodbe,
– pisno izjavo, da bodo zavarovali predmet investicije v času izvajanja del od morebitne škode in
– pisno izjavo, da bo investitorju ob podpisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti: rokov, kvalitete, garancije in odpravo pomanjkljivosti v garancijskih rokih
predal garancijo banke v vrednosti 10%
vrednosti pogodbenih del.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.
9. Ponudba mora vsebovati podatke, ali
bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s
podizvajalci, ter podatke o podizvajalcih in
obsegu del, ki bi ga le-ti izvajali.
Hkrati je potrebno priložiti bonitete podizvajalcev ter sklenjeno pogodbo s podizvajalcem del.
10. Naročnik si pridržuje pravico določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva (fazna gradnja) ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.
11. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisno dokumentacijo za izdelavo prijave
ter dobijo vse potrebne informacije na naslovu: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, tel 061/851-343, 851-834,
vsak delovnik od 7. do 9. ure, do vključno
petnajstega dne po objavi tega razpisa (kontaktni osebi: Lovko Marko, Gašparac Antun). V tem času bo možen tudi vpogled v
celotno projektno dokumentacijo – PGD,
PZI, lokacijsko dokumentacijo, pridobljena
dovoljenja in soglasja.
Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro račun 51300-630-10077 – proračun Občine
Kočevje – javni razpis.
12. Rok oddaje ponudb in odpiranje ponudb: pisne prijave z vso dokumentacijo, ki
je zahtevana, je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Kanalizacija Turjaško
naselje«, z imenom in naslovom prijavitelja
in pripisom »Ne odpiraj – javni razpis« na
naslov Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje.
Ovojnica s prijavo mora tako opremljena prispeti na Oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe – ne glede na vrsto prenosa – do vključno tridesetega dne po objavi tega razpisa, do 9. ure.
Ponudbe, ki pridejo po tej uri, bodo zavrnjene. Kolikor pride ta dan na dela prosti
dan, se prenese rok na prvi naslednji delovni dan.
Odpiranje ponudb bo opravljeno isti dan
v prostorih občinske uprave, Ljubljanska c.
26 (sejna soba) ob 12. uri.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb, ki
niso v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.
14. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Kočevje

Št. 353-4/96-134
Ob-2197
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje, na podlagi odredbe o postopku za

javni razpis
za izbiro izvajalca del na
kanalizacijskem omrežju
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa: odvajanje odpadnih
voda iz področij Kajuhovega naselja do obstoječih črpališč.
3. Orientacijska cena: 40,000.000 SIT.
4. Lokacija: Kočevje, Turjaško naselje.
5. Predvideni rok pričetka del: julij 1997.
6. Predvideni rok zaključka del: oktober
1997.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– cena izdelave in način plačila;
– plačilne pogoje in fiksnost cen (zahtevani rok plačila obračunske situacije je min.
60 dni);
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del;
– popolnost ponudbe;
– kvalitega;
– rok izvedbe oziroma časovni plan izvedbe;
– reference o izvajanju tovrstnih del;
– pokrite vse obveznosti do naročnika iz
preteklih investicij;
– druge ugodnosti.
8. 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.
Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi
tudi:
– izpis iz sodnega registra oziroma veljavno registracijo družbe, overjena na sodišču. Samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost. Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb,
– podatke o finančnem stanju BON-1 in
BON-2 ali BON-3, samostojni podjetniki
predložijo zaključni račun in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro računu za zadnje tri mesece,
– spisek strokovnega kadra v rednem delovnem razmerju ponudnika,
– število redno in pogodbeno zaposlenih
delavcev ponudnika,
– vzorec pogodbe (predloženo pogodbo
investitor lahko sprejme ali pa pripravi svojo),
– opcijski rok (najmanj 60 dni po odpiranju ponudb),
– pisno izjavo, da si je ogledal teren,
kjer se bo gradilo kanalizacijsko omrežje,
da je seznanjen z obsegom del in potrebnimi materiali,
– kalkulativne elemente za obračun morebitnih dodatnih del,
– pisno izjavo, da ima ponudnik v predvidenem času izvajanja investicije proste
kapacitete (navesti je potrebno vsa gradbišča na katerih je trenutno ponudnik angažiran),
– pisno izjavo, da upoštevajo delovne in
življenjske pogoje, kot jih določajo predpisi
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Št. 97
Ob-2198
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavlja Sklad stavbnih zemljišč občine Celje

storih ZPI Občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisno pooblastilo za zastopanje.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi ponudniki obveščeni najkasneje v
roku sedmih dni od odpiranja pondub.
Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje

7. Pričetek del
Predviden pričetek izdelave projektne
dokumentacije je 1. 7. 1997, rok za predajo
projektne dokumentacije je 1. 8. 1997.
8. Cena: orientacijska vrednost vseh razpisanih del je 4,500.000 SIT.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference na tovrstnih delih,
– garancija za kvaliteto del,
– ponudbena cena in finančno stanje,
– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
10. Rok za dostavo ponudbenega elaborata z vsemi prilogami je 30 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbe se dostavijo na naslov: Mariborski vodovod – TRS, Javno podjetje, d.d.,
2000 Maribor, Jadranska c. 24.
Odpiranje ponudb bo javno, prvi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri v sejni sobi Občine Duplek.
O izidu najugodnejšega ponudnika bodo vsi ponudniki pismeno obveščeni v roku 15 dni po opravljenem odpiranju ponudb.
B. Posebni pogoji za oddajo del
1. Ponudnik je dolžan sam temeljito
proučiti vso programsko dokumentacijo, v
ponudbi pisno opozoriti na morebitne napake ali pomanjkljivosti v programski dokumentaciji, ki vplivajo na ponudbo.
2. Ponudba mora biti sestavljena na priloženih popisih del tako, da so vstavljene
vse cene za enoto mere za vsako postavko
in izračunane končne vrednosti.
3. Cene za enoto mere morajo biti fiksne
do konca izvedbe vseh del. Cena mora biti
izražena v SIT in mora vsebovati prometni
davek.
V ponudbi je navesti možnost kreditiranja.
V zapečateni kuverti poleg ponudbe morajo ponudniki priložiti kalkulativne osnove: prodajne cene ur po kvalifikacijah, obratovalne ure mehanizacije, cene prevozov in
materiala fco gradbišče za obračun nepredvidenih in dodatnih del.
4. Ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti v ločeni zapečateni kuverti podpisano
sledečo dokumentacijo:
– registracijo za dela po tem razpisu,
– izjavo o proučitvi programske dokumentacije,
– da bodo upoštevana navodila in zahteve investitorja v zvezi s projektiranjem,
– reference o do sedaj izvedenih podobnih projektih,
– garancijo za kvaliteto izvedenih projektov v skladu z zakonom o graditvi objektov ali za daljšo dobo,
– rok dokončanja vseh razpisanih del s
terminskim planom,
– podatke o kadrih, ki bodo izvajali razpisna dela,
– izjavo o fiksnosti cen do konca izgradnje,
– izjavo o opciji ponudbe, ki ne mora
biti krajša od 30 dni,
– da jamči za kvaliteto del in za dovršitvene roke kooperantov.
5. Izbran ponudnik je dolžan takoj po
sprejetju sklepa o oddaji del sestaviti terminski plan napredovanja del.

javni razpis
za rekonstrukcijo in razširitev dela
Kersnikove ulice v Celju
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: obnova in razširitev
Kersnikove ulice v Celju od križišča z Dečkovo cesto do križišča s Tkalsko ulico. Razpis zajema tri zaključene etape predvidenih
del:
a) I. etapa: obnova in razširitev Kersnike ulice od Dečkove ceste do Stritarjeve
ulice,
b) II. etapa: obnova in razširitev Kersnikove ulice od Stritarjeva do Tkalske
ulice,
c) zaščita in rekonstrukcija komunalnih
vodov in izgradnja nadomestne zaščitne
ograje Izletnik.
3. Ponudniki lahko sodelujejo na razpisu
za delo po posameznih točkah ali za dela v
celoti.
1. Razpisna dokumentacija: vsa dokumentacija: PZI št. 841/96 in 842/97, projektive Podjetja za vzdrževanje in varstvo cest
Celje, PZI št. 10/96 Projektive Telekom Slovenije, PZI št. 125/96 Projektive Elektro
Celje in PZI št. 3330/96 Projektive Elektrosignal Celje, je na ogled interesentom en
teden od dneva objave v Uradnem listu RS
vsak delovni dan od 8. do 11. ure na sedežu
zavoda za planiranje in izgradnjo MO Celje, Trg celjskih knezov 9/II, Celje. Vodja
projekta je Jože Založnik, gr. inž., tel.
063/484-822, int. 361.
5. Orientacijska vrednost del:
– pod a) 10,000.000 SIT,
– pod b) 10,000.000 SIT,
– pod c) 8,500.000 SIT.
6. Predviden pričetek del 20. 6. 1997,
dokončanje del 20. 8. 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– strokovnost kadrov,
– roki izvedbe del.
Investitor si pridržuje pravico oddati
posamezne sklope del različnim ponudnikom.
8. Ponudbe morajo vsebovati vse elemente, določene v 12. členu odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni
od objave v Uradnem listu RS na naslov:
Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje, ki
ga zastopa Zavod za planiranje in izgradnjo MO Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje.
Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
»Ponudba za rekonstrukcijo in razširitev
Kersnikove ulice v Celju – Ne odpiraj!«
10. Odpiranje ponudb bo dva dni po izteku roka za oddajo ponudb ob 9.30 v pro-

Št. 1742/4
Ob-2199
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 24/97) po pooblastilu Občine Duplek objavlja Mariborski vodovod
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izdelavo projektne dokumentacije (PGD,
PZI) za primarne vodovodne objekte in
cevovode vodooskrbnega območja
Zimica–Korena
A. Splošni pogoji
1. Predmet razpisa
Izdelava projektne dokumentacije (gradbenega, elektro in strojnega projekta) za sistem vodovodnega omrežja z objekti (rekonstrukcija strojnega dela in elektro dela
prečrpalnice, dveh novih rezervoarjev in
treh rezervoarjev s prečrpalnico za višje
tlačne cone) za pokrivanje široke potrošnje
s pitno in požarno vodo naselij Žitence, Zimica, Jablance, Zg. in Sp. Korena ter Žikarce v Občini Duplek. Upošteva se naj faznost
izvedbe.
2. Investitor: po pooblastilu Občine Duplek – Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d., Maribor, Jadranska c. 24.
3. Predstavnik investitorja
Tehnično razvojni sektor (TRS) Mariborskega vodovoda, Eva Jaki, inž. gr. Osnova za izdelavo ponudbene dokumentacije
s situacijo je na razpolago pri Mariborskem
vodovodu 10 dni po objavi v Uradnem listu
RS.
4. Vodovodno omrežje
Predvideno vodovodno omrežje in kabelske povezave zajemajo skupne dolžine
in bodo okvirnih dimenzij:
Iž. DN 150, Lsk = 3300 m, kabel
L = 1600 m,
PEHD DN 125/10, Lsk = 4900 m, kabel
L = 2000 m,
PEHD DN 110/10, L = 700 m, kabel
L = 700 m,
Skupaj cevovodi: Lsk = 8900 m, kabel
L = 4300 m.
5. Lokacija objekta
Predvideni vodooskrbni objekti morajo
biti izvedeni v skladu s programskimi osnovami za tipske objekte Mariborskega vodovoda. Skupaj se predvideva za izgradnjo:
– rekonstrukcija prečrpalnice Žitečka vas
– zamenjava strojnega dela,
– 2 x 100 m3 in 1 x 150 m 3 vodohrani s
prečrpalnico – objekti so dvocelični okrogli,
– 1 x 100 m3 in 1 x 50 m3 vodohran –
objekt 50 m3 je enoceličen okrogli.
6. Vrsta razpisanih del:
a) projekta dokumentacija PGD; PZI,
b) gradbeni projekti,
c) gradbeni projekti,
d) elektro projekti.
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6. Opcija ponudbe mora veljati 30 koledarskih dni.
7. Plačilo situacij do 60 dni. Obračun po
enoti mere po dejanskih količinah.
8. Nepravilno opremljene, nepopolne in
prepozno oddane ponudbe ne bodo upoštevane.
Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d.

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo sekundarnega toplovoda v
Šoštanju
1. Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
2. Predmet razpisa je izvedba sekundarnega toplovoda na Goriški cesti v Šoštanju,
ki obsega izgradnjo toplovoda iz predizoliranih toplovodnih cevi, položenih v peščeno posteljico v dolžini 2 x 150 m za sistem
110°C/70°C, NP 6.
3. Ocenjena
vrednost
del
znaša
4,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: julij 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 2. 6. 1997 do 14. 6. 1997
med 8. in 12. uro v tajništvu Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj (tel.
063/882-652, faks 063/883-021).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena (vključen p.d.),
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne
cene izvedbe,
– ostale ugodnosti ponudnika (plačila s
kompenzacijami itd.).
7. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je
17. 6. 1997 do 12.45 na naslov: Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj z
oznako »Ne odpiraj – ponudba – sekundarni
toplovod«.
8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne,
to je 17. 6. 1997 v prostorih Občine Šoštanj
ob 13. uri.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Šoštanj

izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– usposobljenost ponudnika,
– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cene,
– kompletnost ponudbe,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– opcija ponudbe,
– ostale bonitete.
8. Rok za oddajo ponudbe: 10 dni po
objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine
Slovenska Bistrica v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za oddajo del
izgradnje vodovoda “Pokoše”, do 13. ure.
9. Odpiranje ponudb: prvi delovni dan
ob 8. uri po zapadlosti roka oddaje ponudb
v prostorih Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku
20 dni po odpiranju ponudb.

Št. 24
Ob-2200
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šmartno ob Paki
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo projektne dokumentacije za
kanalizacijo Šmartno ob Paki – faza I
1. Predmet razpisa: izdelava projektne
dokumentacije (PGD, PZI) I. faze kanalizacije v Občini Šmartno ob Paki v dolžini
okoli 2130 m, z dvema pretočnima bazenoma meteornih voda. Osnova za izdelavo projektne dokumentacije so izdelani idejni projekti.
2. Naročnik: Občina Šmartno ob Paki 72,
Šmartno ob Paki.
3. Lokacija: I. faza kanalizacije poteka
od naselja Šmartno ob Paki do naselja Podgore.
4. Predviden pričetek del: konec junija
1997, rok dokončanja del določi ponudnik.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 2. 6. 1997 do 11. 6. 1997 od
9. do 12. ure na sedežu Občine Šmartno ob
Paki (tel. 063/885-017) na podlagi dokazila
o plačilu 5.000 SIT na ŽR občine št.
52800-630-10173, Agencija RS za plačilni
promet, enota Velenje.
7. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju razpisanih del,
– organizacijska in kadrovska struktura
firme s podatki o odgovornih nosilcih projekta,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– finančno stanje ponudnika (bonitetni
podatki),
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne
cene storitev,
– ostale ugodnosti ponudnika.
9. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je
16. 6. 1997 do 12.45 na naslov: Občina
Šmartno ob Paki, 3327 Šmartno ob Paki z
oznako: »Ne odpiraj – ponudba – PGD, PZI
projekt kanalizacija«
10. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne, to je 16. 6. 1997 ob 13. uri na sedežu
občine.
O izboru najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni.
Občina Šmartno ob Paki
Ob-2201
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šoštanj

Ob-2194
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
vodovoda “Pokoše”
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovodvoda “Pokoše”.
3. Dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo vsak delovnik po objavi razpisa med 8. in 12. uro na oddelku za
okolje in prostor, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Pred dvigom dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo, da so na žiro
račun naročnika št. 51810-630-25589 vplačali 15.000 SIT (plačilo materialnih stroškov).
4. Orientacijska vrednost del: 8,000.000
SIT.
5. Predviden rok začetka in dokončanja
del: julij-avgust 1997.
6. Ponudba mora vsebovati elemente
skladno z 12. členom odredbe o postopku za

Ob-2195
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
vodovoda “Markečica”
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda
“Markečica”.
3. Dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo vsak delovnik po objavi razpisa med 8. in 12. uro na oddelku za
okolje in prostor, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Pred dvigom dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo, da so na žiro
račun naročnika št. 51810-630-25589 vplačali 15.000 SIT (plačilo materialnih stroškov).
4. Orientacijska vrednost del: 4,000.000
SIT.
5. Predviden rok začetka in dokončanja
del: julij 1997.
6. Ponudba mora vsebovati elemente
skladno z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– usposobljenost ponudnika,
– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cene,
– kompletnost ponudbe,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– opcija ponudbe,
– ostale bonitete.
8. Rok za oddajo ponudbe: 10 dni po
objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine
Slovenska Bistrica v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za oddajo del
izgradnje vodovoda “Markečica”, do
13. ure.
9. Odpiranje ponudb: prvi delovni dan
ob 8. uri po zapadlosti roka oddaje ponudb
v prostorih Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
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9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku
20 dni po odpiranju ponudb.

– električna nastavitev po višini, hrbtni
del in nožni del,
– z lesom prevlečene noge s koleščki, ki
so nevidni in se uporabljajo po potrebi,
– 5 delno ležišče z integrirano zaščito
zatilja in s kavčukom prevlečene lesene
vzmetnice,
– možnost različnih izvedb posteljnih
končnic z vdelanimi ščitniki,
– trapez po želji na levi ali desni strani
vzglavja,
– individualna nastavitev trdote ležišča.
Tehnični podatki:
– nastavitev višin: 40-78 cm od zgornjega robu ležišča,
– površina ležišča: 90×200 cm,
– zunanje mere: 106×211 cm,
– teža: približno 200 kg,
– motorji: 24 V nizka napetost z regulatorjem, neodvisnim od električnega omrežja in z možnostjo nujnega spusta v primeru
izpada električne energije,
– upravljanje: elektronski ročni upravljalec, z veliko, lahko uporabljivo testaturo.
3. Ponudniki dobijo eventualne dodatne
informacije vsak dan od 8. do 11. ure v
Domu upokojencev Kranj, pri Milanu Klajnčar tel. 064/325-961 int. 33.
4. Predvideni rok dobave je konec julija
1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kvaliteta, natančnost ponudbe,
– reference,
– cena in plačilni pogoji.
6. Komisija bo izbrala najugodnejšega
ponudnika.
7. Komisija ni dolžna izbrati nobenega
od ponudnikov.
8. Ponudniki naj oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah, z oznako “Ne odpiraj! – Za
razpis – bolniške postelje!” do vključno
16. junija 1997.
9. Odpiranje ponudb bo 18. junija 1997,
ob 13. uri v prostorih Doma upokojencev
Kranj, Cesta 1. maja 59. Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pisna pooblastila.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Dom upokojencev Kranj

4. Ocenjena vrednost del: 1. KKO Šentilj 15 mio SIT in 2. KKO Podgorci 10 mio
SIT.
5. Lokacija objekta
Področje naselij:
1. Selnica ob Muri in Štrihovec, ki
spadata v območje KATC Šentilj in
2. Podgorci, Osluševci in Cvetkovci,
ki spadajo v območje KATC Podgorci.
6. Pričetek del
Za investicijo:
1. KKO Šentilj je predviden rok pričetka
del 1. 8. 1997 in predviden rok dokončanja
del je 1. 9. 1997,
2. KKO Podgorci je predviden rok pričetka del 1. 8. 1997 in predviden rok dokončanja del je 1. 9. 1997.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci
del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij in imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokovne kadre in
opremo za polaganje in spajanje kablov.
Ponudba mora vsebovati elemente, smiselne navodilom o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo
Telekom Slovenije št. 5/95).
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.
9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne štejejo za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in
projektno dokumentacijo.
10. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor, Titova 38, p.p. 33, Maribor ali biti oddane neposredno v vložišču na
istem naslovu, najkasneje do 30. junija 1997
do 12. ure.
Ponudbe morajo biti predane za vsako
investicijo posebej v enem izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo KKO Šentilj” in “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo KKO Podgorci”.
11. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
1. julija 1997 v sejni sobi (št. B114) v I.
nadstropju zgradbe na Titovi 38, v Mariboru, s pričetkom ob 12. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.
12. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku najkasneje 14 dni po odpiranju
ponudb.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Maribor

Ob-2196
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
vodovoda “Ošelj”
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda
“Ošelj”.
3. Dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo vsak delovnik po objavi razpisa med 8. in 12. uro na oddelku za
okolje in prostor, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Pred dvigom dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo, da so na žiro
račun naročnika št. 51810-630-25589 vplačali 15.000 SIT (plačilo materialnih stroškov).
4. Orientacijska vrednost del: 5,000.000
SIT.
5. Predviden rok začetka in dokončanja
del: julij 1997.
6. Ponudba mora vsebovati elemente
skladno z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– usposobljenost ponudnika,
– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cene,
– kompletnost ponudbe,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– opcija ponudbe,
– ostale bonitete.
8. Rok za oddajo ponudbe: 10 dni po
objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine
Slovenska Bistrica v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za oddajo del
izgradnje vodovoda “Ošelj”, do 13. ure.
9. Odpiranje ponudb: prvi delovni dan
ob 8. uri po zapadlosti roka oddaje ponudb
v prostorih Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku
20 dni po odpiranju ponudb.
Občina
Slovenska Bistrica
Št. 891
Ob-2202
Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja
59, Kranj, 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 izbor dobavitelja bolniških postelj v
Domu upokojencev Kranj
1. Investitor: Dom upokojencev Kranj,
Cesta 1. maja 59, Kranj.
2. Predmet razpisa: dobava 10 kosov bolniških postelj, ki morajo imeti sledeče karakteristike:
– postelje morajo biti lesene,

Ob-2203
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova 38, Maribor, objavlja
javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega
kabelskega omrežja na področju
1. KATC Šentilj in 2. KATC Podgorci
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, Titova 38, Maribor.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo telefonskega krajevnega kabelskega omrežja na področju: 1. KATC
Šentilj in 2. KATC Podgorci.
3. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je možno dobiti od 2. 6. 1997
do 6. 6. 1997, med 8. in 9. uro, v prostorih
Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova 38, v Službi za gradnjo in razvoj TK
omrežij pri Stanku Klanjšek v sobi B216
(telefon 062/44-253) proti predložitvi dokazila o plačilu 20.000 SIT na žiro račun podjetja št. 51800-849-28010.

Ob-2204
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro ponudnika za izvedbo povezave
in vključitve računalniško
komunikacijskega omrežja Kliničnega
centra v omrežje Internet z
vzpostavitvijo ustreznih servisov
oziroma aplikacij, realizacijo Intranet,
vključno z dobavo ustrezne opreme
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I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: izbira ponudnika za
izvedbo povezave in vključitve računalniško
komunikacijskega omrežja Kliničnega centra Ljubljana v omrežje Internet z vzpostavitvijo ustreznih servisov oziroma aplikacij, realizacijo Intranet, vključno z dobavo
ustrezne opreme.
Tehnična dokumentacija se lahko dvigne v Informacijskem centru Kliničnega centra pri Miranu Radinu.
Za dvig tehnične dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o plačilu 50.000 SIT
na žiro račun Kliničnega centra št.
50103-603-51820.
III. Osnovne zahteve za izvedbo:
1. realizacija povezave v omrežje Internet obstoječega informacijsko komunikacijskega omrežja (100MB/s FDDI) preko visoke zmogljive požarne pregrade, ki bo
omogočala celovito varnost rešitev in celotnega omrežja ter omogočala prehod tokovnih (streaming) aplikacij, kot so avdio in
video tokovi.
2. strežnik z 1 do 4 procesorji,
64 bitna arhitekura (S2MP), 64 bitni
procesor in 64 bitni operacijski sistem, 128
MB RAM:
– vhodno izhodna stalna propustnost
večja od 2.3 GB/s,
– prepustnost procesov – spomin večja
od 800 MB/s za vsak procesor,
– razširljivost RAM do 4GB,
– notranja podvojena sistemska diska
najmanj 2 GB,
– operacijski sistem osnovan na Unix
System V, s podporo večprocesorskih sistemov in 64 bitno arhitekturo (pomnilniški
model, datotečni sistem),
– zagotovljena mora biti možnost širitve na vsaj štiri kratno začetno zmogljivost.
3. Grafična delovna postaja z enim procesorjem, 64 MB RAM, 64 bitna arhitektura
z možnostjo širitve procesorske moči in spomina s strojno pospešeno 3D grafiko (mapiranje tekstur in Z-pomnilnik. Arhitektura sistema UMA).
4. Programska oprema za izvedbo, vzdrževanje in razvoj Internet in Intranet rešitev
Netscape.
5. Predložitev idejnega projekta izvedbe
Intranet aplikacij, ki naj vsebuje:
– področja in vsebino uporabe,
– način implementacije,
– informacijski model,
– oceno stroškov izvedbe.
IV. Skupna orientacijska vrednost izvedbe: 7,5 mio SIT.
V. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji firme ponudnika, ki ne sme biti starejša od 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka.
3. S strani Agencije za plačilni promet
potrjene BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
ki ne smejo biti starejši od 30 dni pred zaključkom razpisnega roka.
4. Reference ponudnika z opisom obsega poslov.

5. Vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom.
6. Opis rešitve opredeljene v točki II.
7. Kratek opis izpolnjevanja zahtev navedenih v točkah III/1 do III/3.
8. Idejni projekt naveden v točki III/5.
9. Fiksno ceno (FCO naročnik) po posameznih postavkah in končno ceno v SIT, z
vključenim P.D.
10. Rok dobave oziroma izvedbe.
11. Pogoje vzdrževanja, sprememb in
nadgradnje v času garancijskega roka.
12. Plačilne pogoje.
13. Način finančnega zavarovanja izpolnitve obveznosti.
14. Morebitne dodatne ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.
15. Spisek strokovnih sodelavcev izvajalca in morebitnih podizvajalcev, ki bodo
sodelovali pri projektu.
16. Navedba pooblaščene osebe ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo.
Ponudba mora biti izdelana v trojniku.
VI. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena dokumentacija v skladu z
razpisnimi pogoji,
– cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
VII. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v zaprtih kuvertah na naslov Klinični
center, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, za
Komercialni sektor z oznako “Ne odpiraj –
za razpisno komisijo – Internet.”
Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. Na zadnji
strani kuverte morata biti razvidna firma in
sedež ponudnika.
Osebno se lahko ponudbe odda v KC
Komercialni sektor – tajništvo, Njegoševa
8a, Ljubljana.
Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v skladu z zahtevami tega razpisa bo Komisija
zavrnila kot neveljavne (prejete prepozno
ali nepravilno označene).
Neveljavne ponudbe bodo vrnjene ponudnikom.
Ponudnik zavrnjen kot neustrezen, ne
more nastopati kot dobavitelj ali podizvajalec izbranega ponudnika.
VIII. Vprašanja in pojasnila v zvezi z
razpisom: pošljite v pisni obliki na naslov
Klinični center Ljubljana, Informacijski center, Miran Radin, dipl. inž. Zaloška c. 2,
Ljubljana.
IX. Rok za oddajo ponudb: 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
Odpiranje ponudb bo 20. 6. 1997 ob
12. uri v IV. predavalnici – glavna stavba
Kliničnega centra, Zaloška 7, Ljubljana.
(Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje).
X. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Klinični center Ljubljana

izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

Št. 355-9/97-132
Ob-2205
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje, na podlagi odredbe o postopku za

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo zajetja
pitne vode z globoko vrtino na območju
vasi Laze pri Dolu v Občini Kočevje
1. Investitor: Hydrovod Kočevje-Ribnica.
2. Predmet razpisa:
– izdelava 200 m globoke vertikalne vrtine v apnencu in dolomitu za vgraditev jeklenih polnih cevi premera 114 mm do globine 150 m in filtrnih cevi premera 114 mm
do 50 m do končne globine (prednost ima
vrtanje z udarnim kladivom, predvideti možnost vrtanja večje globine);
– cementiranje med steno vrtine in cevjo
od površine do globine 50 m;
– aktiviranje vrtine s kompresorjem v
trajanju 24 ur;
– izvedba črpalnega poskusa v trajanju
48 ur s potopno črpalko Qmin = 1 1/sek;
– ureditev ustja vrtine (pokrov);
– kemijska “D” in mikrobiološka analiza vode.
Hidrogeološka spremljava vrtanja in črpanja ter izdelava poročila in strokovnih
podlag za zavarovanje vodnega vira ni predmet razpisa.
3. Okvirna skupna vrednost del:
1,500.000 SIT.
4. Okvirni termin izvedbe: julij 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– cena izdelave in pogoji plačila (najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši);
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del;
– reference ponudnika za tovrstna dela;
– fiksnost cene;
– vrtanje “na riziko”.
6. 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.
Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi tudi:
– izpis iz sodnega registra oziroma veljavna registracija družbe, overjena na sodišču.
Samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
na dan odpiranja ponudb,
– podatki o finančnem stanju BON-1 in
BON-2 ali BON-3, samostojni podjetniki
predložijo zaključni račun in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro računu za zadnje tri mesece,
– spisek strokovnega kadra v rednem delovnem razmerju ponudnika in
– število redno zaposlenih delavcev ponudnika.
7. Rok oddaje ponudb in odpiranje ponudb: pisne prijave z vso dokumentacijo, ki
je zahtevana, je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako “Izdelava vrtine za območje vasi Laze pri Dolu v Občini Kočev-
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je”, z imenom in naslovom prijavitelja in
pripisom “Ne odpiraj – javni razpis” na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje. Ovojnica s prijavo mora tako opremljena prispeti na Oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne
službe – ne glede na vrsto prenosa – do
vključno enajstega dne po objavi tega razpisa, do 11. ure. Ponudbe, ki pridejo po tej uri,
bodo zavrnjene. Kolikor pride ta dan na dela prosti dan, se prenese rok na prvi naslednji delovni dan. Odpiranje ponudb bo opravljeno naslednji dan v prostorih občinske
uprave, Ljubljanska c. 26 (sejna soba) ob
11. uri.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da
ne obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.
9. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Vsa dodatna pojasnila daje v.d. direktor JP Hydrovod Kočevje-Ribnica, Klarič Matija, vsak dan od 8. do 14. ure na tel.
851-432.
Občina Kočevje

3.3. Opis značilnosti uporabljene tehnologije za obratovanje in vzdrževanje odlagališča.
Ob preučitvi uveljavljenih postopkov
med obratovanjem in vzdrževanjem odlagališča je potrebno identificirati in opisati izvore vplivov na okolja in uporabljene ukrepe za njihovo zmanjšanje.
3.4. Vrednotenje vplivov na okolje.
Poleg vrednotenja emisij snovi v zrak,
tla, vode, je potrebno ovrednotiti še emisije
hrupa in vonjav, kakor tudi vplive z vidika
razvrednotenja okolja in zmanjšanja vrednosti nepremičnin.
3.5. Ocena sprejemljivosti obremenitev
in sprememb okolja.
Sprejemljivost obremenitev se naj vrednoti upoštevajoč veljavne okoljevarstvene
predpise, standarde, pravila ravnanja in tehnične ter tehnološke možnosti za zmanjševanje vplivov.
3.6. Sklepna ocena sprejemljivosti.
Poleg ocene sprejemljivosti obstoječega
objekta v okolju je potrebno oceniti še učinkovitost uporabljenih okoljevarstvenih ukrepov in v zaključku predlagati dodatne ukrepe za zmanjševanje oziroma omilitev negativnih vplivov.
3.7. Povzetek poročila s sklepno oceno
za širšo javnost.
Povzetek poročila je potrebno pripraviti
v primerni obliki, razumljivi širši javnosti.
3.8. Poročilo naj bo izvedeno v skladu s
predpisano metodologijo za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Ur. l. RS, št.
70/96).
Delovne metode naj bodo jasno opisane
in skladne z zakonskimi predpisi.
4. Splošna načela
Končni izdelek je last naročnika. Izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in
publiciranja pridobiti naročnikovo pismeno
soglasje. Izvajalec prevzame obveznost, da
sodeluje pri predstavitvi študije javnosti in
da jo tolmači v javnosti razumljivi obliki.
Vsi sodelavci za posamezne segmente so
strokovno in moralno odgovorni z lastnoročnimi podpisi študije.
5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o pooblastilu Ministrstva za
okolje in prostor RS za izdelovanje poročil
o vplivih na okolje,
– kadrovsko sestavo ponudnika,
– izjavo, s katero ponudnik izjavlja, da
je njegova ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji,
– načrt dela s časovnim in finančnim
kontekstom po fazah,
– opis metod izvajanja dela za vsak segment z ovrednotenimi stroški dela in materialnimi stroški ter vrednost za posamezen
profil strokovnjakov,
– celotno delovno skupino s poimensko
navedenimi eksperti, ki bodo odgovorni za
določen segment, z referencami ter ponudbami podizvajalcev oziroma zunanjih sodelavcev o nameravanem sodelovanju pri nalogi.
6. Ponudbena cena je fiksna in mora vsebovati postavke ločeno za stroške dela in
materialne stroške po posameznih poglavjih. Ponudbena cena naj vključuje 5% prometni davek.
Eventualna dodatna dela naročnik in ponudnik dogovorita s posebnim dogovorom.

Ponudnik mora v ponudbi vidno značiti
eventualne popuste na ponudbeno ceno.
7. V ponudbi mora biti naveden rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši od
90 dni.
8. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
9. Odpiranje ponudb bo ponudnikom
sporočeno naknadno.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Naročnik si pridržuje pravico, da izbere
izvajalca tudi na podlagi ocene o najkompleksnejši vsebini ponudbe in ocene o referencah.
10. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni od
datuma objave. Ponudbe morajo biti oddane
v zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis PVO Pobrežje”. Na ovojnici mora biti naslov, telefon in faks ponudnika.
11. Naročnik ponudnikom ne priznava nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe.
Mestna občina Maribor
Zavod za varstvo okolja

Št. 29/97
Ob-2206
Mestna občina Maribor – Zavod za varstvo okolja, Maribor, Slovenska 40, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
ponovni javni razpis
za izdelavo poročila o presoji vplivov
obstoječega odlagališča komunalnih
odpadkov na Pobrežju na okolje
1. Naročnik je Mestna občina Maribor,
za katero vodi projekt Zavod za varstvo okolja, Maribor, Slovenska 40.
Dodatna pojasnila v zvezi z nalogo daje
Čanč, tel. 062/20-080, 20-197 od 8. do 10.
ure dopoldan.
2. Predmet razpisa
V skladu s 6. členom uredbe o vrstah
posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, je potrebno izdelati
poročilo o presoji vplivov obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov Pobrežje na
okolje.
Na podlagi ovrednotenja posameznih
vplivov (emisije hrupa, emisije snovi v zrak,
emisije snovi v vode in tla, vplivov na razvrednotenje okolja) je potrebno izvesti primerjavo z veljavnimi okoljevarstvenimi
predpisi, standardi in normativi za dopustno
obremenitev okolja.
Presoja se naj izvede na podlagi obstoječih podaktov o izgradnji in obratovanju
odlagališča ter potrebnih dodatnih meritvah
emisij, ki so za objektivno presojo ključnega pomena. Obseg raziskav bo izvajalec v
prvi fazi uskladil z naročnikom.
3. Obseg naloge
3.1. Opis obravnavanega problema in
opredelitev vsebine naloge.
3.2. Opis obstoječega stanja okolja.
Posnetek obstoječega stanja se bi izvedel na podlagi rezultatov že izvedenih raziskav, projektne in druge dokumentacije o
izgradnji in obratovanju odlagališča in potrebnih dodatnih meritvah emisij.

Ob-2208
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izdelavo tehnične dokumentacije za
objekt Osnovne šole Miroslava Vilharja
v Postojni
1. Investitor: Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
2. Predmet razpisa: izdelava tehnične
dokumentacije PGD, PZI, PID za prizidek
in adaptacijo OŠ Miroslava Vilharja v Postojni.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 13,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki na Občini Postojna, Ljubljanska 4 (Kontaktna oseba Ivan Poderžaj, tel. 067/24-401) takoj po
objavi javnega razpisa, in sicer vsak dan v
času uradnih ur za stranke). Ponudniki se
morajo o dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom o vplačilu varščine 10.000 SIT na
ŽR 52200-630-61215 (Proračun Občine Postojna – javni razpis OŠ Miroslav Vilhar).
5. Predvideni rok pričetka projektiranja
je takoj po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, vsebina in elementi ponudbe so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti kuverti z oznako “Ponudba za projektiranje OŠ Miroslav Vilhar – ne odpiraj” na
naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
8. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
9. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
tretji dan po preteku roka za oddajo ponudb
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v sejni dvorani Doma organizacij v Postojni, Trg padlih borcev 5, ob 11. uri.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja.
Občina Postojna

javni razpis
za oddajo del: dobava in montaža UKV
opreme za področje AC baze Slovenske
Konjice
Orientacijska vrednost: 7,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303 in sicer 2. 6. 1997
od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok dobave, reference o kvaliteti materiala in plačilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 6. 1997 do 10.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: »Ne odpiraj, ponudba za dobavo in montažo UKV opreme
za področje AC baze Slovenske Konjice.«
Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 6.
1997 ob 11. uri v prostorih Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Avtocesta, Ljubljana

opremljene z napisom »Ne odpiraj – javni
razpis – Osnovna šola Kobarid«.
9. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 13.15 v prostorih Občine Kobarid.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izboru
v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Kobarid

Ob-2207
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Osnovna
šola Ob Dravinji, Dušana Jereba 1, Slovenske Konjice objavlja
javni razpis
za obnovitvena dela
1. Naročnik: OŠ Ob Dravinji Slovenske
Konjice, Dušana Jereba 1.
2. Predmet razpisa:
– obnova talnih oblog,
– pleskanje,
– mizarska popravila,
3. Orientacijska vrednost razpisa je
2,000.000 SIT.
4. Ponudniki, ki želijo kandidirati, lahko
dvignejo popis razpisanih del v tajništvu
šole vsak dan od 12. do 14. ure po predhodnem dogovoru.
5. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in točen naziv ponudnika,
– dokazila o registraciji ponudnika,
– ponujene cene in plačilne pogoje,
– referenčno listo.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta in celovitost ponudbe,
– ponudbena cena, način plačila in fiksnost cene,
– rok izvedbe (v času od 15. julija do
30. julija 1997),
– podatki o garanciji.
7. Podpisane in pravilno opremljene ponudbe z zahtevanimi dokazili morajo prispeti na zgornji naslov v 10 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako ponudnika in z navedbo
razpisa “Ne odpiraj – ponudba – javni razpis”.
Javno odpiranje ponudb bo 2 dni po preteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri, v
tajništvu šole.
Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno in bodo opremljene v skladu z zahtevami razpisa.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Osnovna šola
Ob Dravinji
Slovenske Konjice
Ob-2209
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja

Ob-2210
Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
javni razpis
za oddajo del rekonstrukcije in dozidave
Osnovne šole »Simona Gregorčiča«
Kobarid
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Predmet razpisa: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela pri rekonstrukciji in dozidavi Osnovne šole »Simona Gregorčiča«
v Kobaridu – I. faza.
3. Orientacijska vrednost del: 40,000.000
SIT.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo ponudbe pripraviti tako, da bodo vsebovale vse zahtevane elemente iz razpisnih pogojev investitorja.
5. Potrebne informacije in razpoložljivo
dokumentacijo dobite pri Ediju Melincu
(Edil Inženiring, Tolminskih puntarjev 4,
Nova Gorica; tel/faks: 065/29-202, 23-315),
vsak delovni dan od 8. do 9. ure, in sicer
10 dni od objave v Uradnem listu RS.
Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
dokazilo o plačilu 10.000 SIT na žiro račun
št. 52000-601-52971.
6. Predvideni začetek del je 7. 7. 1997,
zaključek pa 29. 8. 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejšega pondunika so:
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev,
– cena s plačilnimi pogoji,
– trenutno finančno stanje ter usposobljenost ponudnika za izvedbo del.
8. Ponudbe je potrebno oddati v skladu z
razpisnimi pogoji investitorja v tajništvo
Občine Kobarid osebno ali po pošti na naslov »Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid« do 26. 6. 1997 do 13. ure. Ponudbe morajo biti v zapečateni ovojnici in

Št. 83/97
Ob-2211
Zil Inženiring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 10, v skladu s pogodbo št.:
3911970008/01 z dne 23. 5. 1997 ter na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in ZIPRO za leto
1996, objavlja v imenu naročnika Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, Gosposka
ulica 13, Ljubljana,
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo sanacije in
adaptacije podstrešja na objektu Novi
trg 2 v Ljubljani
1. Investitor: Republika Slovenija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, Ljubljana, razpisuje natečaj za izbiro izvajalca za izvedbo sanacije in adaptacije podstrešja na objektu Novi trg 2 v Ljubljani, po sistemu ključ v roke, in sicer:
2. Predmet razpisa je izvedba sanacije in
adaptacije podstrešja na objektu Novi trg 2
v Ljubljani; trakt A in trakt B po sistemu
ključ v roke, skladno z razpisno dokumentacijo.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
130,000.000 SIT.
4. Pričetek razpisanih del je predviden
1. 8. 1997, rok za predajo izvedenih del je
1. 4. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
a) ponudba, dosledno sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo,
b) ceno ponudbe na dan dokončanja del,
c) faktor na plače za morebitna dodatna
dela,
d) cene kalkulativnih osnov za razpisana
dela,
e) pribitek na obrtniška in inštalacijska
dela,
f) krajši rok izvedbe,
g) garancijski roki,
h) usposobljenost za izvedbo del.
6. Ponudbi mora biti priložena garancija
za resnost ponudbe, v višini 10% ponudbene cene.
7. Kompletne ponudbe z oznako Ne odpiraj – »Ponudba za razpis ZRC SAZU«,
morajo ponudniki oddati do 30. 6. 1997 na
naslov Zil Inženiring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 10 do 14. ure.
8. Prepozno prejeta dokumentacija bo
neodprta vrnjena ponudniku.
9. Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1997
ob 9. uri, v sejni sobi Zil Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 10.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 45 dni po odpiranju ponudb.
11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z dokazilom o plačilu nevročljivih stroškov, na spodnjem naslovu,
do 6. 6. 1997, vsak delovni dan od 8. do 12.
ure. Stroške za dokumentacijo v višini
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50.000
SIT
vplačajo
na
ŽR
50-100-601-201-331.
12. Vsa podrobnejša pojasnila v zvezi z
razpisom in izvedbo del, dobijo ponudniki
od 13. do 20. 6. 1997, vsak delovni dan
med 8. in 9. uro od 13. do 20. 6. 1997, vsak
delovni dan med 8. in 9. uro na Zil Inženiring-u, d.d., Ljubljana, Kersnikova 10
oziroma tel. 061/133-50-40 pri Duši Bosnič i.g.
Zil Inženiring, d.d.

naslova javnega razpisa. Pristojbine ponudnikom ne vračamo.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati
30. dan od objave v Uradnem listu RS do
12. ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor, soba 343/III za vsak objekt
posebej.
8. 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.
Naročnik si pridržuje pravico izbrati izvajalca za vsako delo posebej. Prav tako si
pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev, z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference objektov v zadnjih dveh
letih,
– kadri,
– rok izdelave,
– cena,
– plačilni pogoji, fiksnost cen,
– prednost pri izbiri imajo ponudniki, ki
ponudijo tudi svetovalno-investicijski in
projektantski inženiring,
– ostale ugodnosti.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi udeleženci pisno obveščeni v 15 dneh
od dneva odpiranja ponudbe. Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na naslovu Rudnik Kanižarica
v zapiranju, d.o.o., Črnomelj, vsak delovni
dan, kjer lahko pridobijo tudi vse eventualno potrebne dodatne informacije (kontaktna
oseba je Mitrov Milenko, dipl. inž. rud., tel.
068/52-351).

Št. 40310/0020/95 070010
Ob-2212
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijska dela
na objektih OŠ Bojana Ilicha in OŠ
Rada Robiča Limbuš v Občini Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Objekti, predmet razpisa in orientacijske vrednosti:
A) OŠ Bojana Ilicha, Mladinska 13, Maribor
– rekonstrukcija
I.
nadstropja
–
35,000.000 SIT.
B) OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška
c. 32, Limbuš
– izgradnja telovadnice in prizidka do 3.
gradbene faze – 100,000.000 SIT,
– obnova starega objekta – 20,000.000
SIT.
3. Čas izvedbe: od julija 1997 dalje.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo o
upravljanju,
– ceno,
– poslovno boniteto, ne starejšo od 30
dni,
– opcijo ponudbe,
– rok izvedbe,
– plačilne pogoje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III,
prvih 5 dni po objavi razpisa.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/2201-315.
Za dvig dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu pristojbine v višni
0,10 promile od orientacijske vrednosti del
na ŽR 51800-630-25505 sklic na št.
00 04-444 z namenom nakazila »Pristojbina
za javni razpis za Osnovno šolo A in B.«
S plačilom pristojbine se zagotavlja kritje materialnih in drugih stroškov, nastalih iz

Št. 351-14/96
Ob-2227
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Črnomelj, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za
projekt: izgradnja komunalne
infrastrukture na področju industrijske
cone Rudnika Kanižarica – II. faza
1. Predmet natečaja je izdelava projektne dokumentacije: idejni projekt, projektna
dokumentacije PGD, PZI za:
– cestne povezave,
– fekalne in meteorne kanalizacije,
– vodovod s hidrantnim omrežjem,
– visoko in nizko napetostni razvod,
– javna razsvetljava,
– plinovod s centralno plinsko postajo,
– telefonsko omrežje.
2. Orientacijska vrednost izdelave projektne dokumentacije: 5,000.000 SIT.
3. Predvideni rok izdelave projektne dokumentacije: 2 meseca od podpisane pogodbe.
4. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
»Izgradnja komunalne infrastrukture na področju industrijske cone Rudnika Kanižarica« – Ne odpiraj! dostavite v zapečatenem
ovoju na naslov: Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Črnomelj.
Rok za oddajo ponudb je najkasneje do
10. dne po objavi v Uradnem listu RS, do
12. ure. Odpiranje ponudb bo v upravni stavbi podjetja v Kanižarici naslednji delovni
dan ob 9. uri.
5. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje
dejavnosti),
– reference ponudnika in njegovih podizvajalcev,
– ponudbena cena z vključenim prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– terminski plan,
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam
kadrov, ki bodo sodelovali na nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2 in
BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.

Št. 351-14/96
Ob-2228
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Črnomelj, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za
projekt: rekonstrukcija elektro-strojne
delavnice in rekonstrukcija žage v
Kanižarici pri Črnomlju
1. Predmet natečaja je izdelava projektne dokumentacije: idejni projekt, projektna
dokumentacije PGD, PZI za Rekonstrukcijo
elektro – strojne delavnice in Rekonstrukcijo žage v Kanižarici pri Črnomlju.
2. Orientacijska vrednost izdelave projektne dokumentacije: 9,000.000 SIT.
3. Predvideni rok izdelave projektne dokumentacije: 2 meseca od podpisane pogodbe.
4. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
»Rekonstrukcija elektro – strojne delavnice
in žage v Kanižarici« – Ne odpiraj! dostavite v zapečatenem ovoju na naslov: Rudnik
Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Črnomelj.
Rok za oddajo ponudb je najkasneje do
10. dne po objavi v Uradnem listu RS, do
12. ure. Odpiranje ponudb bo v upravni stavbi podjetja v Kanižarici naslednji delovni
dan ob 9. uri.
5. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje
dejavnosti),
– reference ponudnika in njegovih podizvajalcev,
– ponudbena cena z vključenim prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– terminski plan,
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam
kadrov, ki bodo sodelovali na nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2 in
BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
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– reference objektov v zadnjih dveh letih z investicijsko vrednostjo nad
100,000.000 SIT, s poudarkom na industrijskih objektih,
– kadri,
– rok izdelave,
– cena,
– plačilni pogoji, fiksnost cen,
– prednost pri izbiri imajo ponudniki, ki
ponudijo tudi svetovalno-investicijski in
projektantski inženiring,
– ostale ugodnosti.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi udeleženci pisno obveščeni v 15 dneh
od dneva odpiranja ponudbe. Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na naslovu Rudnik Kanižarica
v zapiranju, d.o.o., Črnomelj, vsak delovni
dan, kjer lahko pridobijo tudi vse eventualno potrebne dodatne informacije (kontaktna
oseba je Mitrov Milenko, dipl. inž. rud., tel.
068/52-351).

Ob-2255
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Zavod za šport Maribor, Vita Kraigherja 8,
Maribor

Mestna uprava, Zavod za šport, Vita Kraigherja 8, Maribor.
7. Odpiranje ponudb bo 13. 6. 1997 ob
9. uri v prostorih Zavoda za šport v sejni
sobi, Ul. Vita Kraigherja 8, Maribor.
8. Rok za oddajo je 14 dni od objave.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 7 dneh po odpiranju
ponudb.
10. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razpolago za izdelavo ponudbe
na zgornjem naslovu in po tel. (062) 28-221,
27-779.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Št. 351-14/96
Ob-2229
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Črnomelj, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za rušenje separacije premoga
Kanižarica
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega izvajalca za rušenje separacije premoga Kanižarica po projektu katerega je izdelal IRGO – Ljubljana.
2. Investitor dej je Rudnik Kanižarica v
zapiranju, d.o.o.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 9. do 12. ure v prostorih Rudnika Kanižarica, dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo po telefonu
068/52-322 od 9. do 11. ure.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: popolnost ponudbe, reference,
ponudbena cena, način plačila, fiksnost cen,
opcija ponudbe, odkup opreme, druge ugodnosti.
5. Vrednost ponudbenih del je ca.
25,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pravico ob izbiri najugodnejšega ponudnika
vzeti kot svojega podizvajalca.
6. Rok za dostavo ponudb je 20 delovnih
dni od datuma objave tega razpisa v Uradnem listu RS, do 10 ure. Pri tem se dan
objave (datum Ur. l. RS), sobote, nedelje in
prazniki ne štejejo kot delovni dnevi.
Ponudniki ponudbe lahko pošiljajo po
pošti ali dostavijo osebno na naslov Rudnik
Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Črnomelj, v
zapečateni kuverti z oznako »Razpis za rušenje separacije« – Ne odpiraj. Na kuverti
mora biti napisan točen naziv in naslov ponudnika.
7. Odpiranje ponudb bo še isti dan ob
10. uri v prostorih Rudnika Kanižarica v
zapiranju, d.o.o.
8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudbe.
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Črnomelj

javni razpis
za opravljanje storitev svetovalnega in
investitorskega inženiringa ter
strokovnega nadzora pri vzdrževanju,
prenovi in gradnji športnih objektov na
območju Občine Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Zavod za šport, Vita Kraigherja 8, Maribor.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za opravljanje storitev svetovalnega in investitorskega inženiringa ter
strokovnega nadzora pri vzdrževanju, prenovi in gradnji športnih objektov na območju Občine Maribor za katere pripravlja razpise Zavod za šport;
– sodelovanje pri letnih, interventnih in
drugih pregledih stanja posameznih objektov in pri oblikovanju letnih in večletnih
programov vzdrževanja in prenove objektov, temelječih na ugotovljenih potrebah,
razvrščenih v prioritete glede na stanje objektov in razpoložljiva sredstva,
– pridobivanje potrebne tehnične dokumentacije (investicijski program, projektna
dokumentacija, soglasja, dovoljenja in podobno),
– pripravljanje strokovnih osnov in gradiva za izvedbo vseh predpisanih postopkov pred oddajo del (priprava popisov del,
besedil javnih razpisov, razpisne dokumentacije, zbiranje in analiza ponudb, oblikovanje strokovnih predlogov za izbor ali izločitev ponudnikov) in sodelovanje pri delu
predpisanih komisij, vključno s komisijo, ki
bo naročniku predlagala izbor najugodnejšega ponudnika,
– na osnovi navodil naročnika in v skladu s predpisi pripravljanje besedil pogodb,
ki jih bo naročnik sklepal z izbranimi ponudniki, skrbel za podpis pogodb z obeh
strani v določenih rokih in vpeljal izbrane
izvajalce del v delo na posameznih objektih,
– izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi posameznih del, kontroliranje in potrjevanje obračunske situacije,
– izvajanje prevzema del, uveljavljanje
morebitnih reklamacij ter nudenje tehnične
pomoči naročniku v primeru sporov z izvajalci posameznih del.
3. Orientacijska vrednost investicijskih
vložkov je 35,000.000 SIT.
4. Pričetek del po podpisu pogodbe, končanje po preteku pogodbe z 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejših izvajalcev so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– reference,
– cena – urna postavka oziroma odstotek
od vrednosti posameznih del,
– druge ugodnosti.
6. Ponudbo dostavite v zaprti kuverti z
oznako »Natečaj za izvedbo nadzora – Ne
odpiraj« na naslov: Mestna občina Maribor,

Ob-2262
Na podlagi uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju 1997 leta (Ur. l. RS, št.
77/96) Ministrstvo za gospodarske dejavnosti objavlja
javni razpis
za razvoj učnega programa in priprave
učnega gradiva oziroma sofinanciranje
programa s ciljem zniževanja stroškov
udeležbe
I. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
razpolaga v prvem polletju leta 1997 s sredstvi namenjenimi prenovi podjetij – proračunska postavka 1731 – Projekt prenove
podjetij.
Ministrstvo bo s sredstvi iz te proračunske postavke sofinanciralo razvoj učnih programov in njihovo izvedbo za usposabljanje
menedžerjev v slovenskih gospodarskih
družbah.
II. Merila in pogoji
Na javni razpis lahko kandidirajo izobraževalne in svetovalne institucije, ki razvijajo svoje programe v smeri:
1. nudenja naslednjih seminarjev in
daljših izobraževalnih programov za menedžerje.
– vodenja poslovnih procesov v pogojih
prestrukturiranja (v poštev pridejo podjetja,
ki so registrirana za opravljanje dejavnosti
na področju razvoja menedžerstva, predelovalne dejavnosti, gradbeništva in dejavnosti
hotelov),
– specialistični podiplomski študij poslovodenja v turizmu,
– optimizacija poslovnih procesov,
– odnosi z velikimi kupci in dobavitelji
v predelovalni dejavnosti,
– finančna sanacija podjetja,
– uvajanje novih tehnologij,
– izvozno trženje.
2. Ciljne skupine izobraževalnih programov
– menedžerji v turizmu,
– hitro napredujoči menedžerji srednje
ravni in mladi menedžerji,
– menedžerji v prodaji ali nabavi, vodje
oddelkov za raziskave in razvoj, dizajn, proizvodnjo in finance, ki sodelujejo z velikimi
kupci in dobavitelji,
– finančni direktori, oziroma generalni
direktorji podjetja,
– menedžerji odgovorni za dejvnost na
področju operacij (proizvodnja, logistika),
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– menedžerji, odgovorni za tehnološko
prenovo, marketing in razvoj novih izdelkov.
3. Učne metode:
– študij je kombinacija predavanj, študij
poslovnih primerov, skupinskih in individualnih prezentacij, projektnega dela in razgovorov z menedžerji.
4. Predavatelji, predvsem na specialističnem podiplomskem študiju poslovodenja v turizmu, ki prihajajo iz znanih evropskih in ameriških poslovnih šol in imajo
izkušnje pri prestrukturiranju podjetij na
mednarodnih trgih.
Institucija mora nuditi tudi primerno izmenjavo izkušenj z domačimi in tujimi menedžerji, ki izvajajo podobne procese prestrukturiranja.
Prednost pri izbiri bodo imele tiste
institucije, ki so se že sedaj uveljavile v
mednarodnem merilu, ki so s svojimi programi naravnane v prakso in ki imajo izkušnje na področju ocenjevanja menedžerjev.
III. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o izobraževalni oziroma svetovalni instituciji,
– bilanco stanja in izkaz uspeha za leto
1996,
– izpis iz registracije, ki dokazuje da je
institucija registrirana za izvajanje izobraževalnih ali svetovalnih dejavnosti,
– seznam redno zaposlenih in honorarnih predavateljev,
– katalog izobraževalnih in svetovalnih
storitev, ki jih ponuja,
– cenik,
– reference institucij in predavateljev,
– seznam izdanih učbenikov in učnega
gradiva,
– načrt izvajanja učnih programov z oceno obsega.
Prijava naj obsega tudi:
– podroben opis novega učnega programa z utemeljitvjo za katera nova znanja, ki
so nujno potrebna za prenovo podjetij zahteva institucija finančno podporo,
– podroben opis vsebine in načina prenašanja novih znanj skupaj z opisi programov,
– velikost finančnega vložka v novi program s specifikacijami in finančnimi konstrukcijami za pripravo literature in drugega učnega gradiva.
Vloge morajo biti poslane po pošti ali
podane v vložišču Ministrstva za gospodarske dejavnosti na Kotnikovi 5 v Ljubljani, v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom institucije z oznako »Ne odpiraj – javni razpis –
prenova podjetij«.
IV. Rok za prijave
Javni razpis je odprt 10 dni od objave.
Odpiranje vlog bo drugi dan po izteku
razpisnega roka na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti v Ljubljani na Kotnikovi
ulici 5.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Branki Kostič, državni podsekretarki na telefonski številki 061/178-32-35.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-2226
Na podlagi statuta Občine Borovnica
(Naš časopis, marec 1995), zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in sklepa
Občinskega sveta občine Borovnica z dne
22. 4. 1997 objavljamo

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ponudbena cena, način plačila in fiksnost cene,
– morebitna oprema, ki povečuje varnost
ljudi in je vključena v osnovno ceno,
– rok dobave in garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– zagotovljen servis,
– opcija ponudbe,
– popolnost ponudbe,
– druge morebitne ugodnosti (pri nudenju servisnih storitev, rezervnih delov...).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati vse elemente 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).
Vse dodatne informacije v zvezi s pripravo ponudbe dobite na tel. 061/801-517.
8. Rok in način oddaje ponudbe: rok za
oddajo ponudbe je 15 dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Občina Osilnica,
Osilnica 16, 1337 Osilnica.
Vse ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter z označbo “Ne odpiraj - ponudba za nabavo gasilskega vozila.”
9. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravil Občinski svet občine Osilnica na
podlagi poročila in mnenja komisije za vodenje postopka javnega razpisa za oddajo
javnih naročil.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno in bodo opremljene v skladu z zahtevami razpisa.
Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Osilnica

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo
vrat v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
1. Naročnik: Občina Borovnica.
2. Uporabnik: OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.
3. Predmet razpisa: izdelava, dobava in
montaža vrat (harmonika, drsna ali dvižna)
dim. 12 × 4 m - dvokrilna.
4. Orientacijska vrednost: 1,500.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je julij,
dokončanje do 15. 8. 1997.
6. Merila za izbor ponudnika:
– kakovost izdelave
– reference
– garancijski rok,
– ponujena cena;
* Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša.
7. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
dodatne informacije vsak delavnik od 8. do
12. ure pri Sonji Čvorak, tel: 061/746-126
in se odgovorijo tudi za ogled.
8. Pisne ponudbe morajo prispeti na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj - razpis vrata”, do vključno 10. 6. 1997,
do 12. ure.
9. Odpiranje ponudb bo v torek, 10. 6.
1997 ob 13. uri na sedežu Občine Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni pisno v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Borovnica
Št. 280/97
Ob-2230
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja Občina
Osilnica
javni razpis
za nabavo gasilskega vozila
1. Naročnik: Občina Osilnica, Osilnica
16, Osilnica.
2. Predmet razpisa: s pogodbo na podlagi javnega razpisa se odda naslednje javno
naročilo: nabava gasilskega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Osilnica.
3. Vozilo, ki je predmet javnega razpisa
je:
– vozilo znamke Volkswagen z devetimi
sedeži,
– vozilo mora biti takšne izvedbe, da je
možna vgraditev reševalne gasilske opreme,
– motor dizel ali bencinski.
4. Orientacijska vrednost vozila: ca. 3
mio SIT.
5. Predvideni rok dobave 30 dni po podpisu pogodbe.

Št. 621-1/97
Ob-2231
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Kanal ob Soči objavlja
javni razpis
za izgradnjo športne dvorane pri
Osnovni šoli Kanal, I. faza
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, Kanal.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradnjo športne dvorane pri OŠ Kanal,
I. faze, ki obsega: gradbeno-obrtniška dela,
strojno-instalacijska, elektro-instalacijska dela in zunanjo ureditev.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje vsak delovni dan od 8. do
14. ure na sedežu Občine Kanal ob Soči,
Trg svobode 23, Kanal. Informacije lahko
dobite na tel. 065/51-700.
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4. Orientacijska vrednost del: 200 mio
SIT.
5. Predvideni rok pričetka del: 1. 9. 1997.
Roki dokončanja del 1. 5. 1998.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete proti plačilu 20.000 SIT (nepovratno)
na žiro račun št. 5022-630-7022 Občina
Kanal ob Soči s pripisom “Javni razpis –
I. faza izgradnje Športne dvorane pri OŠ
Kanal”.
8. Ponudba mora biti izdelana na I. fazo
gradnje, ki obsega gradbeno-obrtniška, instalacijska dela in zunanjo ureditev za gradnjo športne dvorane pri OŠ Kanalu.
Investitor si pridržuje pravico, da se v
primeru prekoračitve proračunske postavke
izvedejo samo določena dela iz ponudbenega predračuna.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: fiksne nesprejemljive cene v
predvidenem roku izgradnje po načelu
“funkcionalni ključ v roke”, pogodbena cena in plačilni pogoji, reference in usposobljenost ponudnika in podizvajalcev, bonitete, možnost kreditiranja ali zamika plačil,
garancije, roki izvedbe in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.
10. Rok za oddajo ponudb je sreda 2. 7.
1997 do 12. ure. Ponudbe so lahko osebno
prinešene v tajništvo ali prejete po pošti na
naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, v zaprtih kuvertah s pripisom na vidnem mestu “Ne odpiraj – ponudba izgradnje I. faze Športne dvorane pri OŠ
Kanal”.
11. Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1997
ob 13.30 v sejni sobi Občine Kanal ob Soči.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Kanal ob Soči

prti kuverti na naslov: Občina Mežica, Trg
svobode 1, 2392 Mežica.
10. Rok za oddajo ponudb in odpiranje
ponudb je 10. dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine
Mežica ob 12. uri.
Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov do 10. ure na dan odpiranja ponudb.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 5 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Mežica

Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do
30. 6. 1997 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 1. 7. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno
in pravilno opremljena, se ne bo obravnavala in bo vrnjena.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložen izpis iz sodnega registra oziroma veljavna registracija podjetja, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši od treh mesecev na dan odpiranja ponudb, podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON1,
BON2 oziroma BON3), v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za obdobje zadnjih treh mesecev, v nasprotnem
primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajstih dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh 3., 4. in 5. 6. 1997 od 9.
do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Dne 11. 6. 1997 ob 9. uri bomo organizirali informativni sestanek v zvezi s pripravo ponudb, kjer se bo vodil zapisnik, ki
bo sestavni del razpisne dokumentacije. Sestanek bo v Izobraževalnem centru ONZ,
Tacen, Rocenska 56.
13. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Janiju
Topolovcu,
tel.
061/172-43-83
ali
172-47-43 od 7. do 8. ure.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-2232
Občina Mežica objavlja na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/95)
javni razpis
za izbiro izvajalca za krpanje asfalta na
lokalnih cestah in ulicah v Mežici
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Ime in sedež naročnika: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica.
3. Predmet javnega razpisa: krpanje asfalta na lokalnih cestah in ulicah v Mežici.
4. Orientacijska vrednost del: 2,500.000
SIT.
5. Predviden pričetek del: 9. 6. 1997.
6. Rok za dokončanje del: 28. 6. 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena, rok izvedbe in plačilni pogoji.
8. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, roku izvedbe, plačilnih pogojih in opciji ponudbe.
9. Popolne ponudbe z vidno oznako “Ponudba za krpanje asfalta v Mežici – Ne odpiraj” ter naslovom ponudnika pošljite v za-

Št. 0048-308-22/97
Ob-2235
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v I. polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za oddajo del izdelave idejne zasnove –
rešitve in projektne dokumentacije za
sanacijo odpornega zidu MNZ RS –
izobraževalni center v Tacnu
1. Predmet razpisa je izdelava projektne
dokumentacije PGD/PGZ/PZI za obnovo in
preureditev:
a) idejna zasnova sanacije opornega zidu – arhitektura,
b) projekt za izvedbo – arhitektura,
c) projekt statike in armaturni načrt,
d) odvodnjavanje,
e) zunanja ureditev.
2. Orientacijska vrednost izdelave idejne rešitve in projektne dokumentacije je:
1,600.000 SIT.
3. Lokacija del: Ljubljana – Tacen.
4. Predviden zaključek izdelave dokumentacije avgust 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– tehnična idejna rešitev in idejna skica,
– rok izvedbe del,
– cene,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– garancija izvedenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh ločenih zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti
pravilno opremljene: prva kuverta mora biti
z oznako Ne odpiraj – javni razpis št.
308/22-97 idejne zasnove – rešitve in projektna dokumentacija za sanacijo opornega
zidu v MNZ RS izobraževalni center Tacen
– dokumentacija,
Druga kuverta z oznako Ne odpiraj –
javni razpis št. 308/22-97 idejne zasnove –
rešitve in projektna dokumentacija za sanacijo opornega zidu v MNZ-RS izobraževalni center Tacen – ponudba.

Ob-2247
Občina Krško na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe in odredbe o
postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
ponovni javni razpis
za upravljanje kompleksa bazena v
Brestanici
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razisa: upravljanje kompleksa bazena v Brestanici.
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3. Čas upravljanja: pričetek 25. 6. 1997,
trajanje eno leto.
4. Merila za izbor: popolnost ponudbe,
dodaten program, druge ugodnosti.
B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodišča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz
registra obrti iz katerega je razvidna dejavnost ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi
ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum do katerega velja ponudba.
2. Ponudbo z oznako “upravljanje kompleksa bazena v Brestanici – Ne odpiraj” je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje do 9. 6. 1997, do 10. ure na Občini
Krško – Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan v
sejni sobi E ob 11. uri.
3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne od 7. do 9. ure na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
kjer dobite tudi vse dodatne informacije (tel.
0608/21-507, Matjaž Pirc).
4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Krško

h) I. osnovna šola Žalec
– rekonstrukcija kotlovnice na Podružnični osnovni šoli Gotovlje – 2,000.000 SIT,
– obnova fasade z ureditvijo krovsko-kleparskih delov na strehi na Podružnični osnovni šoli Gotovlje – 7,000.000 SIT.
3. Čas izvedbe: julij–avgust 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno s prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– opcijo ponudbe,
– rok izvedbe,
– reference,
– vzorec pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponujena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– strokovnost,
– reference.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebno razpisno dokumentacijo in pojasnila pri ravnateljih na navedenih osnovnih šolah vsak delovnik od 8. do 10. ure v prvih petih dneh po
objavi razpisa.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti ovojnici do vključno 16. junija 1997
do 11. ure, na naslov: Občina Žalec, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za vzdrževanje osnovnih šol/97 – celota ali posamično z navedbo šole, za katero je
ponudba”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 16. junija 1997 ob 12. uri v sejni sobi Občine Žalec.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 30 dni po odpiranju
ponudb.
10. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako delo posebej. Prav tako
si pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe.

– plačilne pogoje,
– izjavo o zagotavljanju fiksnosti cen do
montaže opreme,
– garancijski rok,
– dokazilo o registraciji firme,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbena cena,
– garancijski roki,
– zagotavljanje rezervnih delov in servisa,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Ponudniki lahko dobijo popis opreme
na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Občine Žalec, Ul. Savinjske
čete 5, Žalec vsak delovni dan od 9. do
11. ure pri Milki Štrukelj.
8. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 11. junija 1997 do 9. ure. Ponudbe predložite v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo in montažo opreme za osnovne šole/97” na naslov: Občina
Žalec, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec.
Na vsaki kuverti mora biti naveden naslov ponudnika.
9. Javno odpiranje ponudb bo 11. junija
1997 ob 10. uri v sejni sobi Občine Žalec.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 15 dneh po roku za
oddajo ponudb. Izbran ponudnik bo sklenil
pogodbo z vsako osnovno šolo posebej v
roku 10 dni.
Občina Žalec

Ob-2257
Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, objavlja na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za izbiro izvajalca za
investicijsko-vzdrževalna dela na
objektih osnovnih šol v Občini Žalec
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Objekti, predmet razpisa in orientacijska vrednost:
a) Osnovna šola Braslovče
– zamenjava strešne kritine – 9,000.000
SIT;
b) Osnovna šola Griže
– zamenjava strešne kritine nad razredno stopnjo – 2,000.000 SIT;
c) Osnovna šola Petrovče
– zamenjava strešne kritine na matični
šoli Petrovče – 3,000.000 SIT,
– popravilo strehe na Podružnični osnovni šoli Velika Pirešica – 1,500.000 SIT;
d) Osnovna šola Polzela
– popravilo strehe nad prvim prizidkom
šole – 3,000.000 SIT;
e) Osnovna šola Prebold
– zamenjava svetlobnih teles v učilnicah
in hodnikih – 1,300.000 SIT,
– zamenjava talnih oblog – 1,000.000
SIT;
f) Osnovna šola Šempeter
– zamenjava oken na delu šolske stavbe
– 3,000.000 SIT;
g) Osnovna šola Vransko
– obnova fasade na delu šolske stavbe –
4,000.000 SIT;

Ob-2258
Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, objavlja na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
za dobavo in montažo opreme za
osnovne šole
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža
opreme za učilnice razredne in predmetne
stopnje za osnovne šole v Občini Žalec
(“harmony” oziroma “mega” program).
3. Orientacijska vrednost opreme znaša
5,000.000 SIT.
4. Rok dobave in montaže: od 15. julija
do 15. avgusta 1997.
5. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbeno ceno v SIT s prometnim
davkom,

Ob-2233
Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik,
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 izbor najugodnejšega ponudnika za
izdelavo idejnega projekta, PGD in PZI
za kulturno dvorano v Kamniku
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik.
2. Predmet razpisa ja izdelava idejnega
projekta, PGD, PZI in notranje opreme za
adaptacijo in dograditev kulturne dvorane v
Kamniku.
3. Orientacijska vrednost investicije je
ca. 500,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo zainteresirani lahko dvignejo, na podlagi potrdila o
plačilu stroškov v znesku 20.000 SIT na
žiro
račun
Občine
Kamnik
št.
50140-630-810300, na Oddelku za družbene dejavnosti pri Majdi Bobnar.
5. Dodatne informacije dobite na tel.
831-315 pri Antonu Kaminu oziroma Marjeti Benkovič.
6. Ponudba za javni razpis mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj, ponudba
za kulturno dvorano.”
7. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
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naročil, vsebovati pa mora tudi ime in točen
naslov ponudnika z registracijo.
Ponudbe morajo biti sestavljene ločeno:
za idejni projekt (IP), PGD, PZI in projekt
za opremo.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– strokovna usposobljenost,
– reference za projektiranje podobnih objektov v zadnjih treh letih,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave projektov,
– ponujene najugodnejše garancije za
kvaliteto projektov in pokrivanje eventuelne škode zaradi napak v projektu,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik specificira.
9. Naročnik bo poravnal pogodbeno obveznost v skladu z najugodnejšo ponudbo o
plačilnem roku izdelave projektne dokumentacije.
10. Rok za oddajo ponudb je 25. dan po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure.
11. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan ob 11. uri v sobi št. 9 v pritličju Občine
Kamnik, Glavni trg 24.
Občina Kamnik

4. Kanalizacije Volčji potok I. faza,
10,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg del, glede na višino razpoložljivih
proračunskih sredstev.
5. Rok: pričetek del je 30 dni po izbiri
izvajalca.
6. Sestavni deli ponudbe: ponudba
mora vsebovati po vrstnem redu vse elemente določene v 12. členu odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).
7. Posebni pogoji: poleg navedenega v
6. točki tega razpisa morajo ponudniki priložiti še:
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe;
– izjavo, da so razpisana dela ponujena
po sistemu “količinski in funkcionalni ključ
v roke”;
– izjavo, da so seznanjeni z razmerami
na konkretni lokaciji, kjer se bodo dela izvajala;
– izjavo, da so seznanjeni s projektno
dokumentacijo;
– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– plan tranšnih plačil;
– kadrovsko zasedbo;
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi
drugimi deli.
V primeru, da ponudnik ugotovi eventualna neskladja med projektom, popisi del
in/ali ob ogledu lokacije ugotovljenim stanjem na terenu, mora predložiti poleg osnovne ponudbe, tudi novo ponudbo po istih
pogojih razpisa.
8. Merila za izbiro ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev iz 6. in 7. točke
razpisa;
– strokovna usposobljenost izvajalca;
– reference ponudnika;
– cena (najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši);
– možnost kreditiranja, oziroma odloga
plačil;
– opcija ponudbe 20. 8. 1997;
– krajši rok izvedbe;
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
9. Dostava ponudbe: ponudbo/e je potrebno dostaviti (za vsak predmet razpisa
posebej) najkasneje 30. 6. 1997, do 10. ure,
zapečateno/e v zaprti ovojnici, z navedbo
točnega naslova ponudnika in z oznako “Punudba za izgradnjo kanalizacije (navedite
predmet razpisa) - Ne odpiraj”, na naslov:
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, soba št. 11/I.
10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
bo isti dan, ob 11. uri v prostorih Občine
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, soba
št. 9/P.
Upoštevane bodo le pravočasno prispele, popolne in pravilno opremljene ponudbe.
Pred odpiranjem ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po odpiranju.
Občina Kamnik

Št. 110-1/97
Ob-2236A
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja

Št. 35301-0032-97
Ob-2234
Občina Kamnik v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in Skladom stavbnih zemljišč razpisuje na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev za
izgradnjo kanalizacijskih omrežij na
območju Občine Kamnik
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik.
2. Predmet razpisa:
1. izgradnja kanalizacije Šmarca II. faza;
2. izgradnja kanalizacije Podgorje IV.
faza;
3. izgradnja kanalizacije Duplica I. faza;
4. izgradnja kanalizacije Volčji potok
I. faza.
3. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za
posamezni predmet razpisa med 8. in
10. uro na Občini Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, soba 43/II, v roku 5 dni po
objavi razpisa in ob predložitvi potrdila o
vplačilu odkupnine v višini 5.000 SIT za
posamezni predmet razpisa, na Ž. R. št.
50140-630-810300, s pripisom “Kanalizacija (navedite predmet/e razpisa)”. Ponudnikom bo med 8. in 10. uro omogočen vpogled v projektno dokumentacijo 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS na istem
naslovu.
4. Orientacijska vrednost del:
1. Kanalizacije Šmarca II. faza,
40,000.000 SIT;
2. Kanalizacije Podgorje IV. faza,
30,000.000 SIT;
3. Kanalizacije Duplica I. faza,
21,000.000 SIT;

javni razpis
za oddajo del: PZI obnove cest
R 378/1375 Žiri-Trebija
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 2. do
6. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Ladi Wohinz, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
1,600.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 6. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “PZI obnove
cest R 378/1375 Žiri-Trebija.” – L.W.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/97
Ob-2236B
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija Republike
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: izvedba zapornih slojev
na področju CP Novo mesto
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 2. do
6. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Valentin Južnič, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
89,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
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Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 6. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “ Izvedba
zapornih slojev na področju CP Novo mesto.” – V.J.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

ponovni javni razpis
za oddajo del: dobava in montaža
semaforske opreme za križišče M 10
Prečna ulica v Postojni
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 2. do
6. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Podreka Zdenko, inž. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
7,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 6. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “ Dobava in
montaža semaforske opreme za križišče
M 10 Prečna ulica v Postojni.” – Z.P.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste

Št. 110-1/97
Ob-2236C
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija Republike
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: obnova vertikalne
signalizacije na cestah R 319,
R 321a/1126 in R 378/1374, 1375 na
področjih CP Kranj, CP Nova Gorica,
CP Ljubljana
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 2. do 6. 6. 1997,
strokovne informacije pa vam posreduje Aleš
Merkun, grad. teh. (tel. 061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
14,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 6. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “ Obnova vert.
signalizacije na področjih CP Kranj, CP Nova Gorica, CP Ljubljana.” – A.M.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/97
Ob-2236Č
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija Republike
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

Št. 110-1/97
Ob-2236D
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja
javni razpis
za oddajo del: izvedba zapornih slojev
na prodročju CP Koper
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 2. do
6. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Pavle Hevka, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
33,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 6. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “ Izvedba
zapornih slojev na prodročju CP Koper.” –
P.H.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Št. 110-1/97
Ob-2237A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: AC Hoče - Arja vas;
zaščitne mreže na nadvozih
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 4. 6. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Vlado Breščak, dipl.
inž. (tel. 062/224-559).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 7. 1997 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Hoče Arja vas; zaščitne mreže na nadvozih.”
Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/97
Ob-2237B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: vodovod za cestninsko
postajo Vransko
Orientacijska vrednost del znaša:
15,000.000 SIT
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 4. 6. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Borut Skubic, dipl.
inž. (tel. 063/725-273).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 7. 1997 do 9.30 v vložišče DDC,
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Vodovod za
cestninsko postajo Vransko.”
Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Št. 6/97
Ob-2222
Direktor Pooblaščene investicijske družbe Nika PID, d.d., Brežice, objavlja dopolnilo sklica 2. redne skupščine družbe 23. 6.
1997 ob 9. uri v dvorani Zdraviliškega doma v Termah Čatež.
Dopolnilo: če skupščina ne bo sklepčna
bo zasedanje skupščine na istem mestu
23. 6. 1997 ob 9.30. Skupščina bo v tem
primeru sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nika PID, d.d.,
direktor
Ob-2223
Direktor Pooblaščene investicijske družbe Nika PID1, d.d., Brežice, objavlja dopolnilo sklica 2. redne skupščine družbe 23. 6.
1997 ob 10. uri v dvorani Zdraviliškega doma v Termah Čatež.
Dopolnilo: če skupščina ne bo sklepčna
bo zasedanje skupščine na istem mestu
23. 6. 1997 ob 10.30. Skupščina bo v tem
primeru sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nika PID1, d.d.,
direktor
Ob-2224
Direktor Pooblaščene investicijske družbe Nika PID2, d.d., Brežice, objavlja dopolnilo sklica 1. redne skupščine družbe 23. 6.
1997 ob 11. uri v dvorani Zdraviliškega doma v Termah Čatež.
Dopolnilo: če skupščina ne bo sklepčna
bo zasedanje skupščine na istem mestu
23. 6. 1997 ob 11.30. Skupščina bo v tem
primeru sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nika PID2, d.d.,
direktor
Ob-2218
Na podlagi 44. člena statuta delniške
družbe Chemo, d.d., uprava sklicuje
2. sejo skupščine,
ki bo dne 30. 6. 1997 ob 16. uri v poslovni stavbi na Maistrovi 10 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik skupščine, predsednik komisije za izvedbo glasovanja in volitev in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval notar v
vlogi zapisnikarja.
2. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe statuta Chemo, d.d.
3. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1996.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta z dne 21. 5. 1997 je predlog sklepa uprave: sprejme se letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 1996 v naslednjih postavkah:

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2411

Revidiran izkaz stanja podjetja na dan
1. 1. 1997 (stanje 31. 12. 1996):
stalna sredstva – 2.618,354.000 SIT,
gibljiva sredstva – 2.763,770.000 SIT,
skupaj sredstva – 5.382,124.000 SIT,
Kapital – 3.156,980.000 SIT,
ostale obveznosti do virov sredstev –
2.225,144.000 SIT,
skupaj obveznosti do virov sredstev –
5.382,124.000 SIT.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička za leto 1996 in delitvi nerazdeljenega dobička iz leta 1993.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta z dne 21. 5. 1997 je predlog sklepa uprave: ugotovljeni čisti dobiček družbe v letu
1996 v višini 23,909.660 SIT se zadrži kot
nerazdeljeni čisti dobiček.
Od nerazdeljenega čistega dobička iz leta 1993 v višini 41,509.670 SIT in pripadajočo revalorizacijo v višini 8,829.783 SIT
skupaj 50,339.453 SIT se razdeli del za:
– dividende v višini 32,141.472 SIT,
– del za izplačilo upravi kokt udeležbo
na dobičku v višini 756.270 SIT, od tega
ena polovica v delnicah družbe,
– del ostane nerazdeljeni čisti dobiček iz
leta 1993 v višini 10,464.103 SIT in pripadajočo revalorizacijo v višini 6,977.608 SIT,
– skupaj 17,441.711 SIT.
Dividenda znaša 33 SIT na delnico in se
izplača delničarjem, ki so 10. 6. 1997 vpisani v delniško knjigo. Dividende se izplača
najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa.
5. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizorsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje družbo RFR – Ernst &
Young, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Ljubljana,
Maistrova 10 (kadrovsko splošna služba) v
času od 30. 5. 1997 do vključno 30. 6. 1997
vsak delovnik od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v kadrovsko
splošno službo na sedežu delniške družbe v
Ljubljani, Maistrova 10.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 26. 6. 1997 pisno prijavijo svojo
udeležbo v KSS na sedežu družbe v Ljubljani, Maistrova 10 in so 10. 6. 1997 vpisani
v delniško knjigo. Pooblastila za zastopanje
se ob prijavi dajo v hrambo.
Dvorana bo odprta 45 minut pred pričetkom seje. Prosimo udeležence, da ob prihodu podpišejo seznam prisotnih delničarjev
oziroma pooblaščencev ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 17. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Chemo, d.d.
direktor

Ob-2219
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,
Ljubljana, Vojkova 63, sklicuje
15. redno zasedanje skupščine
delničarjev,
ki bo v petek, 4. 7. 1997 ob 16. uri v
poslovnih prostorih Korone, Vojkova 63, v
Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red.
4. Poročilo direktorja o poslovanju družbe v letu 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo direktorja o poslovanju družbe v letu 1996.
5. Poročilo predsednika nadzornega sveta za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
poročilo predsednika nadzornega sveta za
leto 1996.
6. Obravnava in sprejem letnega poročila
za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1996.
7. Razporeditev dobička iz leta 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog uprave o razporeditvi dobička.
8. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
9. Plan družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme plan
poslovanja družbe za leto 1997.
10. Predčasna razrešitev predsednika in
članov nadzornega sveta na njihov predlog.
Predlog sklepa: skupščina predčasno razreši predsednika in člane nadzornega sveta
na njihov predlog.
11. Izvolitev novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se člane nadzornega sveta v predlagani sestavi.
12. Razno: vprašanje, pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za zasedanje skupščine lahko
dobijo delničarji na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan po predhodni najavi.
Delničarje pozivamo, da se ob prihodu
na zasedanje skupščine prijavijo v tajništvu
pol ure pred pričetkom zasedanja, da bodo
potrdili prisotnost.
Delničarje naprošamo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo upravi družbe pisno v roku 7 dni po objavi sklica.
V skladu z 9. členom statuta družbe skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega osnovnega kapitala družbe. V primeru, da skupščina
ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje v
petek, 4. 7. 1997 ob 17. uri na istem kraju.
Takrat bo skupščina veljavno odločala ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Korona inženiring, d.d.,
uprava družbe
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Ob-2220
Na zahtevo delničarjev Infond-Center,
d.d., Infond-Stolp, d.d., Infond-Zlat, d.d.,
katerih skupno število delnic predstavlja
28,42% osnovnega kapitala družbe, v skladu z 284. členom zakona o gospodarskih
družbah objavljamo sklic

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
3. Sklepanje o delitvi dobička in pokrivanje izgube iz leta 1996.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta.
5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov: uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam
dnevnega reda naslednje sklepe:
k 1. točki: imenuje se predlagani predsednik skupščine, dva preštevalca glasov,
zapisnikar in notar.
k 2. točki sprejme se letno poročilo uprave o poslovanju delniške družbe Semenarna
Ljubljana v letu 1996 skupaj z mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše v predloženem besedilu.
k 3. točki sprejme se predlog o razporeditvi dobička in pokrivanju izgube za leto
1996 v predloženem besedilu.
k 4. točki: razreši se član nadzornega
sveta Boris Kozelj.
k 5. točki: za novega člana nadzornega
sveta se izvoli Velimir Malešič.
k 6. točki: za pooblaščeno revizorsko
družbo za leto 1997 se imenuje predlagana
revizijska družba Texima-Konta, d.o.o., Žirovnica, Moste 74b.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, Dolenjska c. 242 v Ljubljani,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic z oznako A,
B, C, D in E, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo poslati tudi pisna pooblastila. Pisna pooblastila morajo za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in
nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 14. uri, z istim dnevnim redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.
Vljudno vabljeni!
Semenarna, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

12. uri na sedežu družbe, Pongrac 101, Griže, in sicer:
5. točka dnevnega reda: razrešitev dosedanjega člana nadzornega sveta in izvolitev
novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se razrešitev člana nadzornega sveta in izvoli novega člana
nadzornega sveta.
Prejšnja 5. točka dnevnega reda – Imenovanje revizorja – postane 6. točka dnevnega reda.
Minerve Žalec, d.d.,
direktor

skupščine
družbe Kroj Ljubljana, d.d., Tržaška
118,
ki bo dne 1. 7. 1997 ob 10. uri na sedežu
družbe Tržaška 118, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles – predsednika
in preštevalca glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Maksa Edelbaherja, za preštevalca glasov pa se izvolita: Šprohar Tanja
in Lorber Vida.
3. Poročilo o lastninskem preoblikovanju.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave o lastninskem preoblikovanju družbe.
4. Sprejem letnega poročila družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1996 na podlagi
mnenja revizorja in mnenja nadzornega sveta.
5. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček družbe v višini
43,304.000 SIT, ustvarjen v letih 1993–
1996, ostane v celoti nerazporejen.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ponovno izvoli nadzorni svet v sestavi:
– Maks Edelbaher,
– Vida Lorber, kot predstavnika kapitala,
in se seznani z izvolitvijo predstavnika
delavcev v nadzorni svet družbe.
7. Določitev sejnin in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina nadzornega sveta znaša 400 DEM neto za predsednika, za
člane pa 300 DEM neto v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.
8. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: skupščina imenuje
revizijsko hišo Deloitte & Touche za
revizijo poslovanja družbe v letu 1997.
9. Vprašanja in pobude delničarjev
Kroj, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-2221
Na podlagi določil 26. člena statuta družbe, uprava sklicuje
3. sejo skupščine
delniške družbe Semenarna Ljubljana,
proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 30. junija 1997,
ob 12. uri na sedežu družbe, Dolenjska c.
242, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika, imenovanje dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.

Ob-2225
Objavljam dopolnitev predloga dnevnega reda sklica 3. skupščine Minerve Žalec,
d.d., ki bo v ponedeljek, 30. junija 1997, ob

Št. 119/97
Ob-2149
Na podlagi 3. odstavka 27. člena statuta
delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.
začasna uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. vabi delničarje na
1. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d.,
ki bo v četrtek, 3. 7. 1997 ob 11. uri v
dvorani Gia (Smelt), Dunajska 160, v Ljubljani
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost in izvolijo se predlagani organi skupščine.
2. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa začasne uprave ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta: sprejme se letno poročilo za leto 1996.
3. Delitev nerazporejenega dobička za
poslovna leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepov začasne uprave ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta: revalorizirani dobiček družbe po revidiranih izkazih uspeha za poslovna leta 1993,
1994, 1995 in 1996 znaša po stanju na dan
31. 12. 1996 skupaj v znesku 892,451.786
SIT in se razporedi:
– 178,490.357 SIT – za rezerve družbe,
– 356,980.714 SIT – za dividende,
– 178,490.358 SIT – za sklad lastnih
delnic,
– 178,490.357 SIT – za nerazporejeni
dobiček.
Dividende
v
skupnem
znesku
356,980.714 SIT se izplačajo v enkratnem
znesku, najkasneje v roku treh mesecev po
sprejemu sklepa skupščine vsem delničarjem, ki so na dan 30. 6. 1997 vpisani v delniško knjigo Aerodroma Ljubljana, d.d.
Sklad lastnih delnic, ki se oblikuje v višini 178,490.358 SIT se uporablja za namene, določene v 1. alineji 240. člena zakona o
gospodarskih družbah.
4. Temelji poslovne politike in finančnega načrta družbe za leto 1997.
Predlog sklepa začasne uprave ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta: sprejmejo se temelji poslovne politike in
finančnega načrta družbe za leto 1997 v
predlaganem besedilu.
5. Poslovna strategija in plan razvoja
družbe do leta 2000.
6. Sklep o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja za poslovno leto 1997 se
imenuje revizijsko družbo Coopers &
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Lybrand, d.d., Parmova 53, Ljubljana.
7. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta.
Za dobo štirih let se izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev:
1. Tomaž Vetrih,
2. Mag. Alojz Krapež,
3. Darko Marolt,
4. Janez Kratnar,
5. Branko Remic,
6. Mirko Sotlar.
8. Nagrade za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave: sejnina
predsednika nadzornega sveta se določi v
višini 300 DEM neto v tolarski protivrednosti in 200 DEM neto v tolarski protivrednosti za člane nadzornega sveta za udeležbo
na posamezni seji.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
v informativni pisarni, vsak delovni dan od
ponedeljka do petka od 12. do 13. ure, od
dneva objave dnevnega reda, do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
obrazloženi in vloženi v pisni obliki v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvo Aerodroma Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130 a, 4210
Brnik-Aerodrom.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe na dan 30. 6. 1997, ki bodo
sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov
ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred dnem
sklica skupščine, to je najkasneje do ponedeljka 30. 6. 1997 na naslov: Aerodrom
Ljubljana, d.d., Informativna pisarna, Zg.
Brnik 130 a, 4210 Brnik-Aerodrom.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob
12. uri v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno naprošamo udeležence naj pridejo na skupščino najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, da bodo pravočasno s
podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli
potrebno gradivo za glasovanje in se z osebnimi dokumenti identificirali.
Aerodrom, d.d., Ljubljana

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Matija Strehar, za članici
predsedstva Boža Jazbec in Bojana Pirkovič-Zajc, za verifikacijosko komisijo Silva
Velkavrh in Jordan Medvešek in za sestavo
notarskega zapisnika skupščine notarka
Marjana Kolenc-Rus.
3. Obravnava in potrditev letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996.
4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: čisti dobiček družbe v
višini 198.935.716,24 SIT se razporedi na:
– del za izplačila lastnikom v višini
102,488.805 SIT,
– za nagrade upravi družbe v višini
10,000.000 SIT,
– del za sklad za odkup lastnih delnic v
višini 20,000.000 SIT,
– nerazporejeni dobiček v višini
66,446.911 SIT.
Dividenda se izplača delničarjem v roku
60 dni po sklepu skupščine.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1997 se imenuje revizijska družba Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.
6. Ustanovitev mešanega podjetja na
Poljskem.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o namenu ustanovitve mešanega proizvodno
prodajnega podjetja na Poljskem in odobrijo se potrebna sredstva.
Predloge sklepov k točkam dnevnega reda pod zap. št. 1., 2., 3., 4., in 6. sta podala
nadzorni svet in uprava družbe, predlog pod
zap. št. 5. pa nadzorni svet.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo na sedežu družbe: Obrezija 5, Izlake, vsak delovnik
od 8. do 11. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter
rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa mora vsebovati ime in
priimek ter datum rojstva pooblaščenca in
firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila se morajo deponirati najmanj 3 dni
pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom skupščine.
Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
13. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
ETI Elektroelement, d.d.,
generalni direktor

Ob-2152
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 37. točke statuta delniške družbe SGP Zidgrad Idrija, d.d., sklicuje uprava
2. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija, d.d.
ki bo dne 30. 6. 1997 ob 12. uri na sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo
skupščino in imenuje se notar v skladu s
predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 1997 se
imenuje predlagana revizijska hiša.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
poslovnik o delu skupščine.
4. Obravnavanje in odločanje o letnem
poročilu poslovanja družbe za leto 1996 in
odločanje o delitvi dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1996 in predlog delitve dobička za leto 1996.
5. Sprememba določb statuta družbe in
prenos pooblastila za sprejem čistopisa statuta na nadzorni svet.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina prenaša pooblastilo za sprejem čistopisa statuta na nadzorni svet.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica do pričetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno.
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci naj najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
SGP Zidgrad Idrija, d.d.,
uprava družbe

Ob-2150
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe ETI Elektroelement, d.d., Izlake,
Obrezija 5, sklicujem
3. skupščino družbe
ETI Elektroelement, d.d., Obrezija 5,
Izlake,
ki bo dne 3. 7. 1997 ob 12. uri v Medijskih Toplicah.

Ob-2153
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 39. člena statuta družbe
Papir servis, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3,
sklicujem
3. sejo skupščine družbe
Papir servis, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. 6. 1997 ob 9. uri
na sedežu podjetja Ljubljana, Pod ježami 3,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva
in potrditev notarja.
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Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dveh preštevalcev glasov in zapisnikarja, za opravljanje notarskih poslov
se imenuje notarko Nado Kumar.
2. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1996 skupaj z revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
3. Delitev čistega dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev čistega dobička za leto 1996 po predlogu uprave.
4. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1997
se imenuje revizijska hiša RFR Ernst &
Young iz Ljubljane, Dunajska 106.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu uprave družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure po objavi
tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako A, B in C oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
in vodja programa notranjega odkupa. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.
Glasovalno pravico lahko uresničuje le tisti
delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec,
ki je najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine družbi pismeno prijavil udeležbo.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30. 6. 1997 ob 10. uri v istem prostoru.
Takrat bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Papir servis, d.d.,
direktor družbe

– sklep k 6. točki: sprejme se predlagana
delitev čistega dobička za leto 1996,
– sklep k 7. točki: za revizorja se imenuje predlagana revizijska družba.
Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Mariboru, Ptujska c. 95 vse delovne dni od
8. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
lahko udeležijo skupščine, če najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Klas, d.d., Maribor
uprava družbe

Ob-2156
Na podlagi 8.3. točke statuta delniške
družbe Belinka Holding, d.d., Zasavska cesta 95, Ljubljana, začasna uprava sklicuje

Ob-2154
Na podlagi 19. člena statuta Klas, d.d.,
Maribor, Ptujska c. 95, uprava sklicuje
3. redno skupščino
družbe,
ki bi v torek dne 8. julija 1997 ob 12. uri
na sedežu družbe v Mariboru, Ptujska c. 95.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti predsednika skupščine.
4. Potrditev dnevnega reda.
5. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1996.
6. Obravnava in odločanje o delitvi čistega dobička za leto 1996.
7. Imenovanje revizorja.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
sklep k 2. točki: imenujejo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisnikar in notar,
– sklep k 4. točki: potrdi se predlagani
dnevni red,
– sklep k 5. točki: sprejme se letno poročilo za leto 1996,

Ob-2155
Na podlagi 43. člena statuta družbe Center Ljubljana trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, Letališka 1, uprava sklicuje
2. skupščino družbe,
ki bo v sredo, 18. junija 1997 ob 13. uri v
poslovnih prostorih v Ljubljani, Letališka c. 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: imenuje se dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnega poročila družbe
za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo družbe za leto 1996 v predloženem
besedilu s poročilom revizijske hiše in mnenjem nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizijske hiše za leto
1997.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska hiša.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo v tajništvu uprave
delniške družbe v Ljubljani, Letališka c. 1,
vsak delovnik od 9. do 12. ure.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Letališka c. 1.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave delniške družbe v Ljubljani, Letališka c. 1, pisno prijavijo svojo udeležbo.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami, ki jih prejmejo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ob vstopu v
sejno sobo.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Center Ljubljana, d.d.,
uprava

1. skupščino delničarjev
ki bo v ponedeljek, dne 30. 6. 1997 ob
14. uri v dvorani Smelta, Dunajska 160,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujoči skupščine in
verifikacijska komisija, ki jo sestavljajo
predsednik in dva preštevalca glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta delniške družbe Belinka Holding, d.d., Ljubljana, v predloženem
besedilu.
4. Obravnava poročila o lastninskem
preoblikovanju.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo
poročilo o lastninskem preoblikovanju.
5. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo za leto 1996 z mnenjem revizorja.
6. Sprejem sklepa o delitvi dobičkov od
leta 1993 do leta 1996.
Predlog sklepa: sprejme se delitev dobičkov od leta 1993 do leta 1996 po predloženem predlogu.
7. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta in skupščina se seznani, katere člane nadzornega sveta je izvolil svet delavcev.
8. Sprejem sklepa o sejnini za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sejnina za člane nadzornega sveta.
9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba za leto 1997.
10. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o oblikovanju sklada lastnih delnic družbe.
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo na sedežu delniške
družbe Zasavska cesta 95, Ljubljana vsak
delovnik med 11. in 13. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica na sedežu delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi v Ljubljani po stanju
na dan 19. 6. 1997 in so svojo udeležbo
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najavili družbi priporočeno po pošti ali
osebno na sedežu družbe do vključno 27. 6.
1997, kakor tudi njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki.
Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki morajo do prej navedenega roka predložiti
družbi tudi pisno pooblastilo delničarja oziroma dokument o zakonitem zastopstvu delničarja.
Dvorana bo odprta 45 minut pred zasedanjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zasedanja
zaradi evidentiranja udeležbe in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v isti dvorani.
Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Belinka Holding, d.d.,
začasna uprava

7. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta. Skupščina za
člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev izvoli:
1. Cimerman Slavko,
2. Zidarič Jože,
3. Pisar Cvetka,
4. Brumen Tone.
Dve mesti se rezervirata za predstavnika
delavcev, ki ju izvoli Svet delavcev.
8. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega sveta določijo sejnine, in sicer prejme član nadzornega sveta sejnino v višini 10.000 SIT in
predsednik nadzornega sveta sejnino v višini 15.000 SIT za sejo.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščino in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, ker bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom in sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan v informativni
pisarni družbe od 23. 5. 1997 do 23. 6.
1997, od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Varnost Maribor, d.d.,
začasna uprava

Predlog sklepa: izvolijo se organi
skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar
po predlogu sklicatelja.
2. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe Lek v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju delniške družbe
Lek v letu 1996.
3. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog delitve čistega dobička in predlagana višina dividend.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo se za leto 1997 imenuje KPMG
Slovenija d.o.o, Ljubljana.
5. Obvestilo o spremembi sestave članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev.
Predlog sklepa: sprejme se obvestilo o
spremembi sestave članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
predložen v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo:
– delničarji razreda A, ki so vpisani v
delniški knjigi v Klirinško depotni družbi
na dan 16. 6. 1997,
– delničarji razreda B, ki so vpisani v
delniški knjigi Leka na dan 16. 6. 1997,
– delničarji razreda C, ki bodo najpozneje do 16. 6. 1997 deponirali delnice v Finančnem sektorju na sedežu družbe ali pri
SKB Aurum, d.o.o, Slovenska cesta 56–58.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delnica daje pravico do dividende delničarjem razreda A in B, ki so dne 16. 6. 1997
vpisani v delniško knjigo. Na Ljubljanski
borzi vrednostnih papirjev kotirajo delnice
razreda C s kuponom št. 6 do 11. 6. 1997,
od tega dne naprej pa brez tega kupona.
Dividenda za delnice razreda C pripada prinosnikom kupona št. 6.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji in tisti, ki se bodo udeležili
skupščine, morajo prijaviti svojo udeležbo v času od sklica do 23. 6. 1997 na sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova 57.
Ob prijavi bodo delničarji prejeli vstopnice oziroma potrdila o udeležbi in glasovnice.
Delničarjem, ki bodo udeležbo prijavili
pisno do 19. 6. 1997, bo družba vstopnice
oziroma potrdila o udeležbi in glasovnice
poslala po pošti.
Navodilo za glasovanje
O 1. točki se glasuje z dvigom rok, o 2.,
3. in 4. točki pa z glasovnicami.
Glasuje se lahko:
1. z osebno udeležbo po predhodni prijavi,
2. s pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (ime in priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi
udeležbe na skupščini.
Gradivo je na vpogled v tajništvu organov upravljanja na sedežu družbe v Ljublja-

Št. 164/97
Ob-2157
Na podlagi B točke – sedmega poglavja
statuta delniške družbe Varnost Maribor,
d.d., in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
I. skupščino
delniške družbe Varnost Maribor, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 23. 6. 1997 v
Izobraževalnem centru Pekre, Bezjakova 51,
Pekre, s pričetkom ob 11. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovoitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Kalinger Veble.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Revidirano poslovno poročilo družbe
za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta, se sprejme predlagano revidirano poslovno poročilo družbe za leto
1996.
5. Sklep o kritju izgube iz preteklih let
ter delitvi dobička za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep o kritju izgube iz preteklih let v znesku 6,526.006,51
SIT v breme rezerv ter delitvi dobička za
leto 1996, in sicer se čisti dobiček za leto
1996 v višini 8,258.269,44 SIT razdeli med
delničarje družbe in bo izplačan v roku 30
dni od dneva zasedanja skupščine.
6. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predloga sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997 imenuje Valuta,
Družba za revizijo, d.o.o., Strossmayerjeva
13, Maribor.

Ob-2151
Na podlagi statuta delniške družbe sklicujemo
9. skupščino
delniške družbe Lek,
ki bo dne 26. 6. 1997 ob 16. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov.
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ni, Verovškova 57, v času od 4. 6. 1997 do
23. 6. 1997 od 11. do 13. ure.
Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 26. 6. 1997, ob
17. uri, v isti dvorani.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na velikost zastopanega osnovnega
kapitala.
Vljudno vabljeni!
Lek, tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov, d.d.
predsednik uprave
predsednik nadzornega sveta

glasovanje prispe na družbo vsaj tri dni pred
dnem zasedanja skupščine.
Kovinska industrija Ig, d.d.
za upravo družbe

1. Marinič Milan, dipl. inž.,
2. Neffat Milan, dipl. inž.,
3. Kovič Branko,
4. Špiler Kaja, dipl. iur.
7. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta:
Predlog sklepa začasne uprave: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je na vpogled v tajništvu
uprave družbe.
8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 300 DEM neto za člana, predstavnikom delavcev 100 DEM in 400 DEM
neto za predsednika.
Vsakemu članu začasnega nadzornega
sveta se izplačajo sejnine za leto 1996 in
1997 v višini 45.000 SIT.
9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje KPMG Slovenija d.o.o.
Ljubljana, Dunajska 21.
10. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vljudno vabljeni.
Mineral, d.d.
začasna uprava

Št. 1249/1
Ob-2158
V skladu z določili statuta družbe Kovinske industrije Ig, d.d., sklicujemo
redno skupščino
delniške družbe Kovinske industrije Ig,
d.d.,
ki bo v petek, 27. junija 1997, bo 11. uri
na sedežu družbe, Ig 233/a.
Predlagamo naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevnega reda in organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Skupščina sprejme dnevni red in
predloge imenovanj organov družbe.
2. Obravnava poslovnega poročila za leto 1996, mnenja nadzornega sveta in pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina sprejme poslovno poročilo družbe za leto 1996 po priloženem gradivu, ki je na vpogled na sedežu družbe,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
3. Obravnava in sklepanje o delitvi dobička za leto 1996.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme sklep, da se dobiček deli po priloženem predlogu in mnenju nadzornega sveta družbe.
4. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Razreši se dosedanjega zunanjega
člana nadzornega sveta in imenuje novega
po pisnem predlogu.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina imenuje EOS Revizijo,
d.o.o. Ljubljana za revizijo poslovanja za
leto 1997.
Sklepčnost
Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
istega dne na istem mestu ob 13. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kaptiala.
Gradivo in ostale informacije za zasedanje skupščine so na voljo delničarjem v tajništvu družbe Kovinske industrije Ig, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo svojo
udeležbo in glasujejo le tisti delničarji, ki
bodo svojo udeležbo in glasovanje na
skupščini pisno prijavili družbi tako, da priporočeno pismo s prijavo za udeležbo in

Št. 1082
Ob-2159
Na podlagi 42. člena statuta družbe Mineral, d.d. Ljubljana, začasna uprava sklicuje
skupščino,
ki bo dne 30. 6. 1997 ob 13. uri v poslovnih prostorih družbe Mineral, d.d. v Ljubljani, Letališka 5 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe, v
predloženem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
Sprejme se letno poročilo uprave o poslovanju podjetja za leto 1996 v predloženem besedilu.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1996
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
Čisti dobiček v višini 50,951.565,94 SIT,
se deli na:
– dividende 15,044.484 SIT,
bruto dividenda na delnico znaša 52 SIT.
Delničarjem se dividenda izplača najkasneje do 31. 12. 1997.
– nerazporejen dobiček 35,907.081,94
SIT.
5. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: oblikuje se sklad
lastnih delnic iz prostih rezerv družbe v višini 28,931.700 SIT za nemene, ki jih določa 240. člen zakona o gospodarskih družbah, skupni nominalni znesek vseh pridobljenih delnic za navedene namene je omejen
z višino 10% osnovnega kapitala družbe.
Nakupna cena lastnih delnic ne sme biti
višja od valorizirane knjigovodske vrednosti
delnic, oziroma od njihove povprečne tržne
vrednosti (borzna kotacija), če je ta nižja od
valorizirane knjigovodske vrednosti.
Obstoječi delničarji imajo ob odsvojitvi lastnih delnic, v skladu z 243. členom
zakona o gospodarskih družbah, predkupno pravico od nakupa teh delnic v sorazmerju s svojimi obstoječimi lastniškimi
deleži.
6. Razširitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta: skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev:

Št. 139/97
Ob-2160
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Tekstina, tekstilna industrija Ajdovščina, d.d. sklicuje direktor družbe
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3. skupščino
delniške družbe Tekstina d.d.
Ajdovščina,
ki bo dne 27. 6. 1997 ob 12. uri v Tekstini Ajdovščina, Tovarniška cesta 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe, izvolitev delovnega predsedstva, preštevalca glasov in notarja ter seznanitev z
dnevnim redom.
Predlog sklepa: izvoli se dva člana delovnega predsedstva in preštevalca glasov.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje predlagano notarko.
2. Poročilo o izvajanju sklepov predhodne seje.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
so vsi sklepi prejšnje seje realizirani.
3. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe Tekstina v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave o poslovanju delniške družbe Tekstina v letu 1996 skupaj z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše v
predloženem besedilu.
4. Predlog razporeditve dobička in pokrivanja izgube.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o razporeditvi dobička in pokrivanju izgube za
leto 1996 v predloženem besedilu.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se dosedanja članica nadzornega sveta Simona Čarman Poberaj.
6. Izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za novega člana nadzornega sveta se izvoli Drago Dubrovski.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizorski družbo za leto 1997 se imenuje predlagana revizijska družba Podboršek k.d. Ljubljana, Dunajska 22.
8. Informacija o planu poslovanja družbe v letu 1997.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Tekstina Tovarniška cesta 15, Ajdovščina vsak delovni dan od 11. do 13. ure
v času od 10. 6. 1997 do 23. 6. 1997.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic z oznako A, B, C, D in
G, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih.
Delničarji, ki se bodo udeležili skupščine, morajo predhodno pisno prijaviti svojo
udeležbo najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 15.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod 5. točko, ki se sprejema s tričetrtinsko večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prej-

me delničar ob vstopu na skupščino v zameno za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek in naslov pooblaščenca, firmo
ter podpis in žig pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne 27. 6. 1997 ob
14. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Tekstina, Ajdovščina, d.d.
direktor družbe

Št. 537
Ob-2162
Začasna uprava družbe Delo - Tiskarna,
d.d., sklicuje
1. sejo skupščine
Delo - Tiskarna, d.d., Dunajska 5,
Ljubljana
ki bo v četrtek dne 3. 7. 1997, ob 12. uri
v Veliki dvorani Dela, Dunajska 5, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: izvolijo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov.
3. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina delničarjev se seznani s potekom lastninskega
preoblikovanja.
4. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se pojasnilo uprave o poslovnem poročilu za leta
1993, 1994 in 1995.
5. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1996.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo za leto 1996 v predlaganem besedilu.
6. Obravnava in odločanje o razporeditvi dobička za leta 1993, 1994 in 1995 ter
pokrivanje izgube iz leta 1995 in 1996.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: revaloriziran dobiček po stanju na dan 31. 12. 1996 v višini
228,798.219,71 SIT se razdeli:
– za izplačilo dividend v višini
55,762.488 SIT,
– ostane
nerazporejen
v
višini
173,035.731,71 SIT.
Bruto dividenda na eno delnico znaša po
stanju na 31. 12. 1996 72 SIT in se izplača
delničarjem v dveh delih, in sicer prva polovica dne 4. 8. 1997 in druga polovica dne 2.
9. 1997.
Revalorizirana izguba iz leta 1995 na
dan 31. 12. 1996 v višini 73,813.201,69 SIT
se pokriva iz oblikovanih rezerv v celoti.
Izguba iz leta 1996 se bo pokrivala v naslednjih petih letih.
7. Volitve članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev in seznanitev s članom nadzornega sveta predstavnika zaposlenih.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli štiri člane nadzornega sveta predstavnikov delničarjev:
1. Slobodan Sibinčič,
2. Rudolf Ročak,
3. Jože Cerle,
4. Zdravko Malnar,
in se seznani s članoma nadzornega sveta predstavnikoma zaposlenih.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja družbe, ki bo revidiral
letne računovodske izkaze družbe Delo Tiskarna, d.d., Ljubljana, za leto 1997, se

Ob-2161
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 13.3. točke statuta
družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska 5 sklicujem
skupščino družbe
Delo, d.d.,
ki bo v petek, 27. 6. 1997 ob 14. uri v
mali dvorani v pritličju stavbe Dunajska
5, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa: izvolijo se Jana Ivana
Taškar za predsednico skupščine ter Suzana
Sever in Vesna Čamernik za preštevalki glasov.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1996 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 z mnenjem revizorja.
3. Obravnava in sprejem predloga delitve dobička iz poslovanja iz leta 1996.
Predlog sklepa: dobiček v višini
127,741.906,54 SIT po stanju na dan 31. 12.
1996 se razdeli:
– za rezerve 40,509.713,54 SIT (31,7%),
– za izplačilo dividend 46,722.480 SIT
(36,6%),
– nerazporejen dobiček 40,509.713 SIT
(31,7%).
Bruto dividenda na eno delnico znaša 70
SIT in se izplača po stanju delniške knjige
ob sprejemu sklepa.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze
družbe Delo, d.d., Ljubljana, za leto 1997,
se imenuje revizorska hiša Coopers &
Lybrand iz Ljubljane.
5. Obravnava in sprejem spremembe
statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
Gradivo za sejo, vključno s predlogom
spremembe statuta, je na vpogled na sedežu
družbe.
Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% vsega osnovnega kapitala),
bo skupščina v ponedeljek, 30. 6. 1997, ob
14. uri v istem prostoru. V ponovnem sklicu
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Delo, d.d.
Časopisno in založniško podjetje
direktor
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imenuje revizorska hiša Coopers & Lybrand
iz Ljubljane.
9. Obravnava in določitev višine sejnine
ter povračila potnih stroškov članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sejnina za člane nadzornega sveta znaša od izvolitve dalje 400 DEM
neto, za predsednika pa 500 DEM neto.
Članom nadzornega sveta pripadajo dejanski potni stroški.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in dostavljena družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja so shranjena na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali po pošti dostavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine, in sicer vključno do dne 30. 6.
1997.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe vsak delovni dan do 3. 7.
1997 pri Jelki Koderman od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih žele, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v sedmih
dneh od objave tega sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Delo - Tiskarna, d.d.,
začasna uprava
direktor

– za izplačilo dividend v višini
13,445.080 SIT,
– ostane
nerazporejen
v
višini
31,775.532,95 SIT.
Bruto dividenda na eno delnico znaša po
stanju na dan 31. 12. 1996 88 SIT in se
izplača delničarjem najkasneje do 5. 9. 1997.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Delo Reprostudio,
d.d., Ljubljana, za leto 1997, se imenuje
revizorska hiša Coopers & Lybrand iz Ljubljane.
6. Sprejem sprememb in prečiščenega
besedila statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe
statuta družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in dostavljena družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja so shranjena na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali po pošti dostavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine, in sicer vključno do dne 30. 6.
1997.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino s predlaganimi
spremembami statuta je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan do 3. 7. 1997
pri Mojci Orehek od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih žele, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od
objave tega sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Delo Reprostudio, d.d.,
uprava
direktor

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Predlog spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta v predlaganem besedilu.
4. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1996 z mnenjem nadzornega sveta in
poročilom revizijske hiše.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 ter poslovni načrt za leto
1997.
5. Obravnava in odločanje o uporabi dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se preldagano
uporabo dobička za leto 1996.
6. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: imenuje se predlagano
revizijsko družbo.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki v treh dneh pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma deponirajo pooblastilo za zastopanje, ki mora
biti pisno.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini ter
druga gradiva.
Predlogi sprememb statuta in celoviti
predlogi sklepov za vsako točko dnevnega
reda ter ostale informacije so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Švara
Anici vsak delovnik od 11. do 14. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila vse pripombe ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi.
Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih razlogih sprejela svoja stališča in bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje
dvanajst 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 prisotnih delnic.
Polident, d.d.,
direktor

Št. 52/97
Ob-2163
Uprava družbe Delo Reprostudio, d.d.,
sklicuje
2. sejo skupščine
ki bo dne 3. 7. 1997, ob 10. uri v prostorih družbe Delo Reprostudio, d.d., Dunajska 5, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov.
3. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leto 1996.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo za leto 1996.
4. Obravnava in odločanje o uporabi dobička za leto 1996.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: dobiček po stanju na dan 31. 12. 1996
v višini 45,220.612,95 SIT se razdeli:

Ob-2164
Na podlagi 7.5 člena statuta delniške
družbe “Polident” sklicujem
2. sejo skupščine
ki bo v ponedeljek 30. junija 1997 ob 13.
uri na sedežu družbe v Volčji Dragi.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvoli predsednik skupščine, preštevalca glasov in se imenuje notar.
2. Potrditev dnevnega reda.

Ob-2165
Na podalgi 34. člena statuta družbe Lesokov Brežice, d.d., sklicuje nadzorni svet
3. sejo skupščine
ki bo dne 3. 7. 1997 ob 14. uri na sedežu
družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 43.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave – direktorja se izvoli predsednik skupščine, preštevalca glasov in imenuje notar.
3. Letno poročilo o poslovanju za leto
1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo po predlogu uprave – direktorja in mne-
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nju nadzornega sveta skupaj z revizorjevim
poročilom.
4. Delitev čistega dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se delitev dobička po predlogu uprave – direktorja in
nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu nadzornega sveta.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Lesokov Brežice, d.d., Cesta bratov
Cerjakov 43, Brežice, vsak delovni dan od
8. do 13. ure.
Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda, oziroma nasprotne predloge
na sedežu družbe. Predlogi delničarjev so
lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, njihov pooblaščenec ali zakonit
zastopnik.
Delničarje delnic z oznako B in C, lahko
skladno s statutom družbe in pravili zastopa
na skupščini vodja notranjega odkupa.
Delničarji, ki se bodo udeležili skupščine, morajo predhodno prijaviti svojo udeležbo najpozneje 3 dni – to je do 30. 6. 1997
pred zasedanjem skupščine na upravi družbe.
Glasovanje o točkah dnevnega reda bo
potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob vstopu v sejno sobo.
Sklepe sprejemajo delničarji z navadno večino glasov.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Uresničitev glasovalne pravice delničarja po pooblaščencu oziroma zastopniku
je mogoča samo na podlagi pisnega pooblastila. Za fizične osebe mora pooblastilo vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO
pooblastitelja, in pooblaščenca, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja; za pravne
osebe pa ime in priimek in naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Lesokov Brežice, d.d.,
nadzorni svet

me poslovnik o delu skupščine družbe, v
predloženem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejme se poročilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1996 v predloženem besedilu.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička v letu 1996 ter ugotovitvi in pokrivanju izgube iz leta 1993 in 1994.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
skupščina ugotovi:
– čisti dobiček v letu 1996 – v višini
3,770.826,79 SIT se deli na:
– nerazporejen dobiček – v višini
3,770.826,79 SIT,
– izgubo iz leta 1993 in 1994 – v višini
11,251.462,58 SIT.
Družba pokriva izgubo v višini
11,251.462,58 SIT iz prostih rezerv, ki znašajo 23,591.783,30 SIT.
5. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil
organ soupravljanja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta: skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev:
1. Pirc Franc,
2. Pečko Nuša.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je na vpogled v tajništvu
uprave družbe.
7. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 10.000 SIT neto za člana in
20.000 SIT neto za predsednika.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vljudno vabljeni.
Usluga
čistilnica in pralnica, d.d.
začasna uprava

Ob-2167
Na podlagi 39. člena statuta družbe Usluga Šiška čistilnica in pralnica, d.d., Ljubljana, začasna uprava sklicuje
skupščino
ki bo dne 8. 7. 1997 ob 7. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Derčeva 31, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-

Ob-2168
Na podlagi 6.4. člena statuta delniške
družbe sklicujem
2. zasedanje skupščine
delniške družbe Iskra Vzdrževanje, d.d.,
Kranj, Savska loka 4,
ki bo v sejni sobi družbe v Kranju, Savska loka 4, v torek 3. 7. 1997 ob 12. uri.
Dnevni red:
1.a) Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti.
b) Konstituiranje skupščine:
Izvolitev predsednika, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, zapisnikar in notar po predlogu
uprave.
2. Poročilo o poslovnih rezultatih za leto
1996 ter predlog delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo za
leto 1996, ter predlagano delitev dobička.
3. Obravnava poročila revizijske hiše za
poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: poročilo revizorja za poslovno leto 1996 se vzame na znanje.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic v okviru preostalega dela dobička.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo o katerem sklepa skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Kranju Savska loka 4, v
tajništvu, vsak delovni dan med 11. in 14.
uro v času od 2. do 13. 6. 1997.
Delničarji lahko sporočijo svoje predloge družbi v 7 dneh po objavi zasedanja
skupščine. Predlogi morajo biti pisni,
obrazloženi in posredovani na sedež družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji skladno s statutom, oziroma njihovi
pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na skupščini, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v skupščinske prostore, ko podpišejo tudi seznam prisotnih udeležencev.
Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 3. 7. 1997 ob 14. uri v istih
prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj
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Na podlagi 4.1. člena delniškega sporazuma, kot pogodbe o ustanovitvi združenja
delničarjem sklicujem

obrazcu, ki ga bo vaš pooblaščenec oddal
pred sejo skupščine. Delničarje – pravne
osebe zastopa na skupščini zastopnik ali
pooblaščenec, ki se mora izkazati s pooblastilom za zastopanje.
Skupščina družbe veljavno odloča, če so
navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala družbe.
V primeru, da se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnosti, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe dne 30. 6. 1997, ob 14. uri
na isti lokaciji. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Petrol, BPH, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-2171
Na podlagi 37. in 38. člena statuta Tovarne čevljev Bor, Dolenjske Toplice, d.d.,
uprava sklicuje

sestanek
udeležencev delniškega sporazuma,
ki bo v četrtek, 26. 6. 1997 ob 13. uri v
II. nadstropju Restavracije Iskra, z istim
dnevnim redom, kot je naveden v sklicu
skupščine delniške družbe.
Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj
Ob-2169
Na podlagi določb 44. člena statuta Petrol, BPH, d.d. in določb zakona o gospodarskih družbah, direktor Petrol, BPH, d.d.,
sklicuje
2. redno skupščino
delničarjev Petrol, BPH, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 30. junija 1997, ob
13. uri, v 11. nadstropju, soba 1117, v pisarni direktorice sektorja za finančne storitve
Petrol, d.d., Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje predlog direktorja glede sestave delovnih teles skupščine, predsednika skupščine, notarja in preštevalca glasov.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju v letu 1996 z mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o poslovanju v letu 1996 skupaj z mnenjem nadzornega sveta.
5. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme predlog pokrivanja izgube za leto
1996 v predloženem besedilu.
6. Obravnava in sprejem poslovne politike za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejema poslovno politiko za leto 1997.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta Petrol, BPH, d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme sklep o izvolitvi članov nadzornega
sveta Petrol, BPH, d.d., v predloženem besedilu.
8. Imenovanje revizorja Petrol, BPH,
d.d., za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja Petrol, BPH,
d.d., za leto 1997 se imenuje revizijska družba Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.
9. Vprašanja in pobude.
Skladno z določili 44. člena statuta družbe se skupščine lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo pismeno prijavili
vsaj tri dni pred skupščino.
Za uresničevanje glasovalnih pravic lahko pooblastite poslovno sposobno fizično
osebo, da vas zastopa na skupščini. Pooblastilo za zastopanje izpolnite in podpišite na

Št. 179/79
Ob-2170
Na podlagi 36. člena statuta družbe sklicujem
2. sejo skupščine
družbe Drogerija, d.d.,
ki bo v četrtek, 3. 7. 1997, ob 12.30, v
prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, v
Ul. Milana Majcna 12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red, izvolijo se predsednik skupščine in dve preštevalki glasov ter ugotovi navzočnost notarke za sestavo notarskega zapisnika po
predlogu direktorja družbe.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo direktorja o poslovanju družbe za
leto 1996 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske družbe ITEO Revizija,
d.o.o., Ljubljana, v predloženem besedilu.
3. Delitev in uporaba čistega dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog direktorja za delitev in uporabo čistega dobička družbe z mnenjem nadzornega sveta v predloženem besedilu.
4. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina družbe imenuje revizorsko družbo
ITEO Revizija, d.o.o., Ljubljana, za revizijo
poslovanja družbe za leto 1997.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov so delničarjem na vpogled v splošnokadrovski službi na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
v skladu z zakonom o gospodarskih družbah,
statutom družbe in delniškim sporazumom.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napovedani uri, se skupščina ponovi istega dne ob
13.30 v istem prostoru. V drugem sklicu je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje, njihove pooblaščence ali
zakonite zastopnike, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe, vljudno prosim, da
svojo udeležbo predhodno pisno najavijo
ter, da predložijo prijavnice in pooblastila
oziroma dokazila o zastopanju v tajništvu
družbe najkasneje do torka, 1. 7. 1997.
Drogerija, d.d.
direktor

2. skupščino družbe,
ki bo dne 1. 7. 1997 ob 14. uri na sedežu
družbe v Dolenjskih Toplicah, Močile 1, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarja v vlogi zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca ter notar v predlagani sestavi.
3. Obravnavnje letnega poročila za leta
1996 z mnenjem revizorja in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 z mnenjem revizorja in nadzornega sveta.
4. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
pokrivanje izgube.
5. Določitev revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1997
se imenuje revizijska hiša Podboršek, k.d.,
Ljubljana.
6. Vprašanja, pobude in predlogi delničarjev.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 15.
uri istega dne v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Tovarna čevljev Bor,
Dolenjske Toplice, d.d.
uprava
Ob-2172
Na podlagi 6.3. člena prečiščenega besedila statuta delniške družbe Konfekcija Jutranjka Sevnica, d.d., Radna 3, sklicuje uprava družbe
2. skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 6. 1997 ob 12. uri v sejni
sobi družbe Konfekcija Jutranjka Sevnica,
d.d., Radna 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov in notarja.
2. Sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996.
3. Sprejem spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta v predlaganem besedilu.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1997 se imenuje
revizijska družba Abeceda Ptuj, d.o.o.
Čas zasedanja: skupščina je sklicana za
27. 6. 1997 ob 12. uri. Če na prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje
skupščine določi za isti dan 27. 6. 1997 ob
13. uri. Na ponovnem sklicu bo skupščina
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sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pogoji udeležbe: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Sevnici, Radna 3, vsak delovni
dan od 27. 5. 1997 dalje od 8. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov in dopolnilnih
predlogov: delničarji lahko svoje protipredloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni od dne objave, priporočeno
po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Jutranjka, d.d.
uprava družbe

Predlog sklepa k 7. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 1996 in
revizijsko poročilo k računovodskim izkazom.
Predlog sklepa k 8. točki: sprejme se
predlog delitve dobička za leto 1996 in nerazporejenega dobička za leto 1993, 1994,
1995 ter revalorizacijo nerazporejenega dobička po predlogu začasnega nadzornega
sveta in uprave.
Predlog sklepa k 9. točki: določi se sejnina članom nadzornega sveta v predlagani
višini.
Predlog sklepa k 10. točki: potrdi se revizorska družba Auditor, d.o.o., za leto 1996
in se tudi imenuje za leto 1997.
Predlog sklepa k 11. točki: naložbe, ki
so posamično višje od 2,000.000 SIT.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu organov upravljanja
na sedežu družbe v Mariboru, Prešernova
26a, vsak delovnik od 11. do 13. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega sklica v tajništvu organov upravljanja na sedežu družbe v Mariboru, Prešernova 26a.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic oznake A, B, C in D, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in vsebovati splošne podatke (za fizične osebe ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in žig pooblastitelja).
Zaradi lažje operativne izvedbe skupščine prosimo delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, da svojo udeležbo pisno prijavijo tri dni pred sejo.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice.
Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno
zasedanje istega dne ob 15.30 v istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Slikar, d.d., Maribor
začasna uprava

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, določitev preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za preštevalki glasov se
določita Marjana Macuh in Romana Kralj.
2. Obravnava revizijskega poročila,
mnenja nadzornega sveta in sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: letno poročilo za leto
1996 se sprejme.
3. Uporaba dobička poslovnega leta
1996.
Predlog sklepa: polovica dobička poslovnega leta 1996 se nameni pokrivanju izgube
iz prejšnjega leta, polovica se razdeli med
delničarje, po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Če se ob najavljenem sklicu ne doseže
sklepčnost, je ponovno zasedanje skupščine
dne 30. 6. 1997 ob 13. uri na Bistriški cesti
2 v Poljčanah. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet soglasno.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je delničarjem na voljo na sedežu družbe na
Bistriški 2 v Poljačanah, vsak delovnik od
9. do 12. ure, od objave sklica skupščine do
zasedanja.
Lesno industrijsko podjetje
Poljčane, d.d.,
uprava

Ob-2173
Na podlagi 29. točke statuta delniške
družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fasaderstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring,
s sedežem v Mariboru, Prešernova 26a, začasna uprava in predsednik začasnega nadzornega sveta sklicujeta
1. redno skupščino,
ki bo v četrtek, 10. 7. 1997, ob 15. uri, v
prostorih uprave, Prešernova 26a, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev
sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo začasne uprave družbe o lastninskem preoblikovanju podjetja Slikar,
d.d., Maribor.
5. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev in imenovanje
vseh članov nadzornega sveta.
7. Sprejem letnega poročila in revizorskega za leto 1996.
8. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1996 in nerazporejenega dobička za leta 1993, 1994, 1995 ter revalorizacijo nerazporejenega dobička.
9. Sprejem sklepa o določitvi sejnine članom nadzornega sveta.
10. Potrditev revizorja za leto 1996 in
imenovanje revizorja za leto 1997.
11. Sprejem spremembe statuta.
Začasna uprava družbe in začasni nadzorni svet predlagata k posameznim točkam
dnevnega reda naslednje sklepe:
Predlog sklepa k 2. točki. izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca glasov in zapisnikar. Seji bo prisostvoval povabljeni notar.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k 3. točki: potrdi se predlagani dnevni red.
Predlog sklepa k 4. točki: poročilo o lastninskem preoblikovanju podjetja Slikar,
d.d., Maribor, se sprejme na znanje.
Predlog sklepa k 5. točki: sprejme se
poslovnik o delu skupščine družbe Slikar,
d.d., v predloženem besedilu.
Predlog sklepa k 6. točki: skupščina izvoli člane nadzornega sveta – predstavnike
delničarjev.
Skupščina imenuje vse člane nadzornega sveta.

Ob-2174
Na podlagi 21. člena statuta družbe sklicujemo
2. skupščino
delniške družbe Lesno industrijsko
podjetje Poljčane, d.d.,
ki bo dne 30. 6. 1997 ob 12. uri na sedežu družbe – na Bistriški cesti 2 v Poljčanah.
Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.

Ob-2175
Na podlagi 34. člena statuta družbe Dravinjski dom d.d. Slovenske Konjice, Celjska cesta 2, začasna uprava družbe sklicuje
1. skupščino
delniške družbe Dravinjski dom d.d.
Slovenske Konjice,
ki bo v ponedeljek, 30. junija 1997 ob
12. uri na sedežu družbe v Slovenskih Konjicah, Celjska cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles
skupščine in potrditev notarja.
Predlog sklepa: začasna uprava otvori
skupščino in ugotovi sklepčnost.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine in se potrdi notar po predlogu začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red,
ki ga je predlagala začasna uprava.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine družbe po predlogu začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta.
4. Posebno revizijsko poročilo o lastninskem preoblikovanju družbe.
Predlog sklepa: sprejme se posebno revizijsko poročilo o lastninskem preoblikovanju družbe po predlogu uprave in začasnega nadzornega sveta.
5. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1996 po
predlogu začasne uprave in mnenju začasnega nadzornega sveta.
6. Razporeditev dobička in kritje izgube
se leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
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Predlog sklepa: razporeditev dobička in
kritje izgub za leta 1993, 1994, 1995 in
1996 se izvede po predlogu začasne uprave
in mnenju začasnega nadzornega sveta.
7. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in izvoli člane
nadzornega sveta po predlogu začasnega
nadzornega sveta.
8. Sprejem sklepa o nadomestilu za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o nadomestilu za udeležbo na sejah nadzornega sveta po predlogu začasnega nadzornega sveta.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor družbe po predlogu začasnega nadzornega sveta.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled od 30. 5. 1997 dalje
vsak delovni dan od 8. do 11. ure v Službi
za pravne in splošne zadeve na sedežu družbe, Celjska cesta 2, Slovenske Konjice. Vsak
nov predlog delničarjev k dnevnemu redu
mora biti podan in obrazložen v pisni obliki
in mora prispeti na sedež družbe najkasneje
7 dni po objavi tega vabila.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastila shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Udeležbo na skupščini lahko delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki pisno
prijavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pri začasni upravi družbe.
Prijava je pravočasna, če prispe na sedež
družbe najkasneje do 27. 6. 1997.
Pravilno prijavljeni delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki pred sejo
skupščine s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo ustrezno gradivo.
Sklepčnost
Skupščina je pri prvem sklicu sklepčna,
če je na seji prisotno več kot 15% glasov
delničarjev. Če skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, bo ponovni sklic pol ure
kasneje istega dne. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dravinjski dom, d.d.
začasna uprava

– skupščina sprejme predlagani dnevni
red.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, skupščina sprejme letno poročilo za leto 1996.
3. Razdelitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina
sprejme predlog razdelitve dobička za leto
1996.
4. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina
sprejme sklep u ustanovitvi sklada lastnih
delnic.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina
sprejme sklep o spremembi statuta družbe.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1997 imenuje za revizijsko družbo P&S d.o.o., Linhartova 1,
Ljubljana.
Delničarji so po pošti, priporočeno s povratnico, prejeli tudi pisno vabilo s predlogi
sklepov in gradivom. Vabilo je zaradi tehnične izvedbe skupščine opremljeno s črtno
kodo zato naprošamo delničarje, da se ob
vstopu v dvorano prijavijo s predložitvijo
prejetega vabila.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami, ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih. Zastopnik oziroma
pooblaščenec se mora pred skupščino izkazati s pisnim pooblastilom delničarja.
Emona krmila d.d., Ljubljana
uprava

Predlog sklepa: dobiček iz poslovnih let
1994, 1995 in 1996 z ustrezno višino revalorizacijskih efektov per 31. 12. 1996 v višini 165,421.147,40 SIT se razporedi za pokrivanje izgube iz leta 1993.
4. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se naslednji člani nadzornega sveta:
– Roman Androjna,
– Ivan Kebrič,
– Marjan Gregorič.
5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za reviziski pregled poslovanja v letu 1997 se imenuje revizijska
družba Podboršek k.d.
6. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določijo se nagrade članom nadzornega sveta v višini 27.000 SIT
za člane in 45.000 SIT za predsednika nadzornega sveta za sejo.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k
posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 11.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Valkarton d.d.
začasna uprava

Št. 177
Ob-2176
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Emona krmila d.d., Kavčičeva 72,
Ljubljana, sklicuje uprava
2. redno skupščino,
ki bo v četrtek, dne 3. 7. 1997 s pričetkom ob 13. uri v prostorih poslovne stavbe
Emona, Šmartinska 130, Ljubljana, 1. nadstropje, velika sejna soba.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov skupščine in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepov:
– na predlog uprave se za predsedujočega 2. redne skupščine imenuje dr. Mihael
Gajster,
– na predlog uprave se za preštevalca glasov imenujenta Jelka Hojski in Urša Burgar,

Ob-2177
Začasna uprava na podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe Valkarton, podjetje za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.d. sklicuje

Ob-2178
Direktor pooblaščene investicijske družbe Krona Senior d.d. na osnovi zakona o
gospodarskih družbah, zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene
investicijske družbe Krona Senior d.d. Ljubljana sklicuje

prvo skupščino
delniške družbe Valkarton d.d.,
ki bo v ponedeljek 30. 6. 1997 ob 11. uri
na sedežu družbe Valkarton d.d. v Logatcu,
Tržaška 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine,
preštevalca glasov ter določitev zapisnikarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika 1. seje skupščine Valkarton d.d. se izvoli Tomislav Cukrov;
– za preštevalca glasov se določi Radenko Mijatovič;
– za zapisnikarja seje skupščine se določi Frančiška Trček.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1996 po predlogu uprave družbe in na podlagi poročila o opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 1996, ter mnenja
nadzornega sveta.
3. Sklep o delitvi dobička za poslovna
leta 1994, 1995 in 1996.

4. sejo skupščine,
ki bo dne 2. 7. 1997 ob 10. uri v veliki
sejni dvorani prostorv Mestne občine Ljubljana, izpostave Vič-Rudnik (bivša Občina
Vič-Rudnik), Trg MDB 7, Ljubljana Vič
Rudnik, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in imenuje notar po predlogu uprave.
3. Letno poročilo o poslovanju za leto
1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 1996 in revidirane
finančne izkaze družbe po predlogu uprave.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1997 se imenuje Podboršek revizijska
družba, k.d. Ljubljana.
5. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: za nadomestnega člana
nadzornega sveta se izvoli Franc Braniselj.
6. Vprašanja in pobude delničarjev
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s točko 10.4.2. statuta
pooblaščene investicijske družbe Krona Senior d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
30. 6. 1997 do 10. ure.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja
skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 2. 7. 1997 ob 10.30 na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d., Tržaška 116, Ljubljana med 10.
in 12. uro.
PID Krona Senior d.d.
direktor

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona d.d., Tržaška 116, Ljubljana med 10.
in 12. uro.
PID Krona Krona d.d.
direktor

Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se skupščina seznani z letnimi poročili za poslovna leta 1993, 1994 in
1995.
5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1996 ter obravnava in sprejem
sklepa o pokrivanju izgube za poslovno leto
1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme poročilo za leto
1996 in sprejme sklep o pokrivanju ugotovljene izgube za leto 1996 v breme rezervacij
in revalorizacije.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog začasnega nadzornega sveta o imenovanju revizorja za leto 1997.
7. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe.
8. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je članom
začasnega nadzornega sveta prenehal mandat, zato se jih razreši. Izvoli se člane nadzornega sveta v skladu s predlogom začasnega nadzornega sveta.
9. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi nagrade za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog začasne uprave o določitvi nagrade za člane
nadzornega sveta.
10. Vprašanja in pobude delničarjev
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine 1 uro pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost
in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta, bo na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovni dan od 12. do 14. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo

Ob-2179
Direktor pooblaščene investicijske družbe Krona Krona d.d. na osnovi zakona o
gospodarskih družbah, zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene
investicijske družbe Krona Krona d.d. Ljubljana sklicuje
4. sejo skupščine,
ki bo dne 4. 7. 1997 ob 10. uri v prostorih Obrtne zbornice Ljubljana Vič, Tržaška
c. 116, Ljubljana Vič Rudnik, Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov po predlogu.
2. Letno poročilo o poslovanju za leto
1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 1996 po predlogu
uprave.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1997 se imenuje Podboršek revizijska
hiša, k.d. Ljubljana.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s točko 10.4.2. statuta
pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri
dni pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila naj na sedež družbe prispejo najkasneje do 1. 7. 1997 do 10. ure.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja
skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 4. 7. 1997 ob 10.30 na istem mestu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Ob-2213
Na podlagi 11. člena statuta Magos d.d.
Ljubljana, Dunajska 106 sklicujem
6. sejo skupščine
Magos d.d.,
ki bo dne 22. 7. 1997 ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 106, v sejni
sobi v I. nadstropju.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost.
2. Sprejem dnevnega reda in pooblastilo
notarju.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red in se pooblasti notarja.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo uprave o poslovanju družbe za leto 1996.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje dne 22. 7.
1997 ob 12.30 na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 106 v sejni sobi v I. nadstropju. V drugem sklicu bodo udeleženci sprejemali sklepe ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo za sejo skupščine družbe s predlogi sklepov je na sedežu družbe in je na
vpogled vsem delničarjem.
Magos
predsednik skupščine
Ob-2214
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Hot, hoteli-turizem d.d. Postojna in
v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
1. skupščino
delniške družbe Hot, hoteli-turizem d.d.
Postojna,
ki bo v ponedeljek, 30. junija 1997 na
sedežu družbe, Jamska cesta 28 v Postojni,
s pričektom ob 11. uri z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost ter
izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji bo priostvoval vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Obravnava poročila začasne uprave o
poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava letnih poročil za poslovna
leta 1993, 1994 in 1995.
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skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Valjeni!
Hot, hoteli-turizem d.d. Postojna
začasna uprava – generalni direktor

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa:
sprejme se letno poročilo družbe Kras d.d.
za poslovno leto 1996 v vsebini, kot ga je
predložil direktor družbe, z mnenjem nadzornega sveta družbe in z mnenjem revizorske družbe P & S d.o.o., Ljubljana.
9. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe Kras d.d. ter potrditev čistopisa statuta družbe Sprejem.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata skupščini sprejem naslednjega
sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Kras d.d. v predloženem
besedilu.
Potrdi se čistopis statuta družbe v predloženem besedilu.
10. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi čistega dobička za leta 1993, 1994, 1995
in 1996.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa:
sprejme se predlog delitve čistega dobička
družbe Kras d.d. iz poslovnih let 1993, 1994,
1995 in 1996 v predloženem besedilu.
11. Določitev višine sejnine.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa: članom nadzornega sveta se določi za udeležbo na vsaki seji sejnina v višini:
– 50.000 SIT za predsednika,
– 40.000 SIT za člane.
12. Imenovanje revizorja.
Začasni nadzorni svet predlaga sprejem
naslednjega sklepa: za revidiranje letnih
računovodskih izkazov družbe Kras d.d. za
poslovno leto 1997 se imenuje P & S Revizija – podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance d.o.o., Linhartova 1,
Ljubljana.
13. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa:
sprejme se sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic v predlaganem besedilu.
14. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda in predlogi sklepov so na vpogled
na sedežu družbe v Sežani, Mirka Pirca 4,
vsak delovnik od 8. do 16. ure.
Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
s potrdilom o lastništvu delnic in osebnim
dokumentom; pooblaščenec ali zastopnik pa
s pisnim pooblastilom.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva objave skupščine v časopisu Delo. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani
upravi na sedež družbe.
Začasna uprava bo do utemeljenih predlogov sprejela svoja stališča ter jih najkasneje v 12 dneh od objave sklica skupščine
v časopisu Delo skupaj s sklicem skupščine,
sporočila vsem imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora imeti pisno pooblastilo na katerem je navedeno:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca ter

pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja;
– za pravne osebe: poled podatkov o
pooblaščencu in številu glasov še firma, sedež ter podpis in žig pooblastitelja; priložen
mora biti izpisek iz sodnega registra.
Pisno pooblastilo se shrani pri družbi in
je pri njej shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo (t.j.
do vključno 27. 6. 1997 do 16. ure) prijavijo
svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna pooblastila.
Poleg osebne prijave na sedežu družbe v
Sežani, Mirka Pirca 4, je mogoče prijavo za
udeležbo oziroma pooblastilo podati tudi s
priporočenim pismom.
Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja.
Glasovnice bodo služile kot vstopnica za
udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 10. ure dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj 1 uro
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama prisotnih udeležencev ter prevzema glasovnic.
Udeležence prosimo, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki prestavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne 30. 6. 1997 ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kras, d.d.
začasna uprava

Št. 122/97
Ob-2215
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94) in 7.4. točke statuta družbe Kras mesnopredelovalna industrija d.d., Mirka Pirca
4, Sežana, začasna uprava družbe Kras d.d.
sklicuje
1. skupščino
družbe Kras mesnopredelovalna
industrija d.d.,
ki bo v ponedeljek 30. 6. 1997 ob 11. uri
v Šepuljah 31 (prostori PC Pršutarna).
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Na skupščini je zastopanih toliko delnic
z glasovalno pravico, da je skupščina
sklepčna ter nadaljuje z zasedanjem.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.
Začasna uprava družbe in začasni nadzorni svet predlagata sprejem naslenjega
sklepa:
a) Izvoli se:
– predsednika skupščine,
– tričlansko verifikacijsko komisijo (dva
preštevalca glasov in predsednika),
– zapisnikarja,
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
b) Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje povabljeni notar.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila verifikacijske komsiije predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
4. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem sklepa: potrdi se predlagani dnevni red skupščine družbe Kras d.d.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine družbe Kras d.d.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata sprejem sklepa: sprejme se poslovnik o delu skupščine Kras d.d. v predloženem besedilu.
6. Obravnava in potrditev poročila o lastninskem preoblikovanju podjetja Kras p.o.
Sežana.
Začasna uprava družbe in začasni nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: potrdi se poročilo direktorja družbe Kras d.d. o lastninskem preoblikovanju podjetja.
7. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
a) razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta družbe Kras d.d.,
b) v nadzorni svet družbe se izvolijo
predlagani člani.
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.
8. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe Kras d.d. za poslovno leto 1996.

Ob-2216
Skladno z določili 18. člena statuta Hermes Plus d.d. sklicujem
7. redno skupščino
Hermes Plus d.d.,
ki bo v ponedeljek, 23. junija 1997 na
sedežu družbe Hermes Plus d.d. na Šlandrovi ulici 2, Ljubljana-Črnuče, ob 15. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev njenih organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi
skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar
po predlogu sklicatelja.
2. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe Hermes Plus d.d. za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju delniške družbe
Hermes Plus d.d. za leto 1996.
3. Revizijsko poročilo.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko poročilo o poslovanju delniške družbe Hermes
Plus d.d. za leto 1996.
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4. Poročilo o delu nadzornega sveta v
letu 1996 in mnenje nadzornega sveta o letnem poročilu o poslovanju delniške družbe
Hermes Plus d.d. za leto 1996.
5. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: nerazporejen dobiček v
znesku 625,743.000 SIT dosežen v letih
1994, 1995, 1996 se razporedi na naslednji
način:
– da se z delom dobička v znesku
209,400.000 SIT poveča osnovni kapital iz
sredstev družbe,
– da se z delom dobička v znesku
90,600.000 SIT poveča rezervni sklad,
– da se del dobička nameni za izplačilo
dividend v znesku 9.000 SIT na delnico, pri
čemer se izplačilo dividend izvrši do dne
25. 6. 1997,
– preostali dobiček ostane nerazporejen.
Predlog sklepa o povečanju osnovnega
kapitala iz sredstev družbe: poveča se osnovni kapital iz sredstev družbe s preoblikovanjem nerazdeljenega dobička doseženega v letih 1994, 1995 in 1996 tako, da se
izda 20.940 delnic v nominalni vrednosti
10.000 SIT na delnico.
Novo izdane delnice se razdelijo med
dosedanje delničarje v sorazmerju z njihovimi dosedanjimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.
Razmerje pravic iz delnic se s povečanjem osnovnega kapitala ne spremeni.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov podjetja Hermes Plus d.d. Ljubljana in konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja Hermes Plus d.d. Ljubljana in
njegovih odvisnih podjetij za poslovno leto
1997, se imenuje družba MT & D, Revizijska družba d.o.o., Komenskega 14, Ljubljana.
7. Nagrada članom nadzornega sveta za
poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: zunanjim članom nadzornega sveta se izplača nagrada v enkratnem znesku 8.000 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan izplačila ter notranjim članom v višini 197.021 SIT. Nagrada
se izplača najkasneje do konca junija 1997.
Članom nadzornega sveta pripada za vsako sejo sejnina v višini 500 DEM za posameznega člana nadzornega sveta, ki se izplača po srednjem dnevnem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila. Sejnina se izplača po vsaki seji nadzornega sveta.
8. Ustanovitev podjetij HPC Ljubljana,
HPC Hrvaška, Hermes Plus d.o.o. Ljubljana.
Predlog sklepa: ustanovijo se podjetja
HPC Ljubljana, HPC Hrvaška, Hermes Plus
d.o.o. Ljubljana. V vseh omenjenih podjetjih je ustanovitelj Hermes Plus d.d. Ljubljana.
Višina ustanovnega kapitala je v minimalnem znesku in v skladu z zakonodajo, v
denarnem vložku in sicer:
– HPC Ljubljana 1,500.000 SIT,
– HPC Hrvaška 20.000 HRK,
– Hermes Plus d.o.o. Ljubljana 1,500.000
SIT.
9. Povečanje kapitalske naložbe v podjetje Svoboda Plus s.r.o. Bratislava, Republika Slovaška.
Predlog sklepa: podjetje Hermes Plus
d.d., Šlandrova ulica 2, Ljubljana-Črnuče,

povečuje ustanoviteljsko vlogo v podjetje
Svoboda Plus s.r.o., Tovarenska 14, Bratislava, Republika Slovaška, v stvarnem vložku v opremi v vrednosti 164.858 SKK oziroma 4.958,80 USD.
Gradivo za skupščino si je mogoče ogledati vsak delovni dan v času od 9. do 14.
ure, do seje skupščine, pri poslovni sekretarki Saši Slapar.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega kapitala. Če ob času, ko je sklicana ta skupščina le ta ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine dne 23. 6. 1997 ob 19. uri v
prostorih Hermes Plus d.d., Šlandrova ulica
2, Ljubljana-Črnuče.
Tedaj bo skupščina odločala ne glede na
procent zastopanega osnovnega kapitala.
Pravico do udeležbe na tem zasedanju
skupščine imajo delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci.
V primeru, da se namesto delničarjev
udeležijo zasedanja skupščine njihovi pooblaščenci, mora biti pooblastilo pisno.
Za udeležbo na zasedanju skupščine in
za uresničevanje glasovalne pravice je potrebna predhodna prijava pri poslovni sekretarki Saši Slapar, ki bo zbirala prijave do
pričetka zasedanja skupščine pri vhodu v
sejno sobo, kjer bodo prijavljeni delničarji
oziroma njihovi zastopniki tudi podpisali
prejem glasovnic.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se morajo ob prijavi izkazati z osebnim dokumentom (osebno izkaznico, tujci s potnim listom).
Hermes Plus d.d.
predsednik uprave

6. Letni plan družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letni plan za
leto 1997 z mnenjem nadzornega sveta.
7. Strategija razvoja družbe za obdobje
1998–2002 leta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
strategija razvoja družbe za obdobje 1998–
2002 leta z mnenjem nadzornega sveta.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Nikole Tesle 10, Šempeter pri Gorici,
v tajništvu direktorja družbe od 9. do 11. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic z oznako B, C ali
G sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci
morajo ob prijavi predložiti pooblastila v
pisni obliki. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini v pisni obliki najkasneje tri dni
pred zasedanje.
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.
Predlog delničarjev
Delničarji lahko k predlagnim sklepom
podajo obrazložene predloge v pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri v istem prostoru.
Vljudno vabljeni!
Grosist Gorica d.d.
direktor

Ob-2217
Na podlagi 9.3. točke statuta delniške
družbe Grosist Gorica d.d. Šempeter pri Gorici, Nikole Tesle 10, sklicujem
2. skupščino delničarjev,
ki bo 3. 7. 1997 ob 16. uri v prostorih
uprave delniške družbe, Nikole Tesle 10,
Šempeter pri Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev dnevnega reda in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
zapisnikarja, preštevalca glasov in notarja
za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, zapisnikar, dva preštevalca glasov in notar za sestavo zapisnika.
3. Poslovno poročilo uprave družbe za
leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo uprave za leto 1996 z mnenjem nadzornega sveta.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička uprave za leto 1996 z mnenjem nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor družbe za leto 1997.

Št. 87/97
Ob-2238
Uprava UBK Univerzalne banke d.d.
Ljubljana na podlagi statuta UBK banke
sklicuje
8. sejo skupščine
UBK banke d.d.
– skupno zasedanje imetnikov delnic
UBK banke, razreda B
– skupno zasedanje imetnikov delnic
UBK banke, razreda C
vse dne 30. 6. 1997 ob 12. uri v veliki
dvorani na Trgu Mladinskih delovnih brigad 7, v Ljubljani.
Dnevni red skupščine:
I. Otvoritev skupščine banke in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter ugotovitev
sklepčnosti ločenega zasedanja delničarjev
razreda B in ločenega zasedanja delničarjev
razreda C ter imenovanje notarja.
Predlogi sklepov:
1. Skupščina na predlog uprave banke in
nadzornega sveta banke sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo
notarskega zapisnika skupščine in zasedanja delničarjev razreda B in C.
2. Skupščina sprejema način glasovanja,
ki ga je na podlagi statuta banke predlagala
uprava banke za glasovanje delničarjev na
skupščini.
3. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje
skupščine sklepčno.
Predlogi izrednih sklepov:
1. Delničarji, imetniki delnic razreda B
sprejemajo predlog uprave banke o načinu
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glasovanja posameznega razreda delnic o
izrednih sklepih.
2. Delničarji, imetniki delnic razreda C
sprejemajo predlog uprave banke o načinu
glasovanja posameznega razreda delnic o
izrednih sklepih.
3. Ugotavlja se, da je zasedanje delničarjev, imetnikov razreda B sklepčno.
4. Ugotavlja se, da je zasedanje delničarjev, imetnikov razreda C sklepčno.
II. Letno poročilo o poslovanju UBK
banke d.d. za leto 1996 s predlogom delitve
dobička leta 1996 in razporeditve dobička
iz leta 1995.
Predlogi sklepov:
1. Skupščina sprejema letno poročilo
UBK banke d.d. za leto 1996 z računovodskimi izkazi, revidiranimi s strani pooblaščenega revizorja Deloitte & Touche Ljubljana.
2. Skupščina sprejema delitev čistega dobička banke v višini 2,068.730,17 SIT na
nerazporejeni dobiček leta 1996.
3. Skupščina sprejema razporeditev nerazporejenega dobička iz leta 1995 v višini
52,905.703 SIT za izplačilo dividend.
4. Skupščina sprejema sklep, da se za
izplačilo dividende za leto 1996 uporabi še
revalorizacija nerazporejenega dobička za
leto 1995 v višini 1,589.477 SIT in revalorizacija nerazporejenega dobička za leto 1996
v višini 5,558.820 SIT.
5. Skupščina sprejema sklep, da banka izplača dividende glede na razred delnic in sicer:
– razred A
550 SIT na delnico,
– razred B
720 SIT na delnico,
– razred C
360 SIT na delnico.
Skupščina banke določa roke in način
izplačila dividend in sicer:
Upravičenci:
a) Lastniki delnic razreda A, ki so 5 dni
pred 8. sejo skupščine banke vpisani v delniško knjigo banke,
b) Lastniki delnic razreda B in C, ki so
5 dni pred sejo na seznamu lastnikov depojev teh delnic v Centralni klirinško depotni
družbi in katerih delniške kupone št. 3 izroči banki Centralna klirinško depotna družba,
c) Prinosniki kupona št. 3 delnic razreda
B in C, ki niso na seznamu lastnikov depojev v Centralni Klirinško depotni družbi in
predložijo banki kupon št. 3.
Roki in način plačila:
Ad. a) - rok - 18. 7. 1997,
– na žiro račune upravičencev (upravičenci sporočijo banki št. ŽR in davčno številko, brez katere banka izplačila ne izvede),
– v gotovini (če v skladu z zakonodajo
niso zavezani odpreti žiro račun) - na vseh
poslovnih enotah UBK banke,
S sprovedenim nakazilom na žiro račun
upravičenca oziroma z izplačilom dividende v gotovini šteje, da je izkoriščen kupon
št. 3 za leto 1996 2. in 3. emisije delnic
razreda A.
Ad. b) - rok - od 18. 7. 1997 do 18. 8.
1997,
– na žiro račune upravičencev - na podlagi specifikacije podatkov lastnikov depojev v Klirinško depotni družbi o imetnikih
delnic UBK banke d.d. razreda B in C in
predaje kuponov št. 3 za leto 1996. (Specifikacija mora vsebovati: ime in priiimek,
EMŠO, občino, število in razred delnic in

številko žiro računa z imenom banke, pri
kateri je odprt ter davčno številko, brez katere banka plačila ne izvede).
Ad. c) - rok - po 18. 7. 1997 ob predložitvi kupona št. 3,
– na žiro račun upravičenca (upravičenci sporočijo banki št. ŽR in davčno številko,
brez katere banka izplačila ne izvede),
– v gotovini (če v skladu z zakonodajo
niso zavezani odpreti žiro račun) - na vseh
poslovnih enotah UBK banke d.d.
III. Oblikovanje bančne skupine
Predlogi sklepov:
1. Skupščina banke ugotavlja:
– da ima SKB banka na podlagi sklenjenega pisma o nameri in predpogodbe o oblikovanju bančne skupine SKB z dne 21. 5.
1997, na katero je podal soglasje Nadzorni
svet UBK banke dne 22. 5. 1997, namero
pridobiti 51% kapitalski in glasovalni
(upravljalski) delež v UBK banki, s čimer bi
obe banki sestavljali bančno skupino po
zakonu o bankah in hranilnicah.
2. Skupščina banke daje soglasje na sklenitev predpogodbe o oblikovanju bančne
skupine SKB, ki sta jo sklenili UBK banka
in SKB banka dne 21. 5. 1997 in na katero
je podal svoje soglasje nadzorni svet UBK
banke dne 22. 5. 1997. To soglasje skupščine velja tudi kot soglasje na sklenitev pogodbe o oblikovanju bančne skupine SKB
iz 60. člena predpogodbe, kolikor se pogodba vsebinsko ne bo razlikovala od te predpogodbe, kar s sklepom ugotovita uprava
banke in nadzorni svet UBK banke.
IV. Sprememba delnic UBK banke.
a) Sprememba prednostnih delnic UBK
razreda B in C v navadne delnice UBK.
b) Sprememba prinosniških delnic UBK
v imenske delnice UBK.
c) Zamenjava že izdanih delniških listin
UBK banke z delnicami UBK banke v nematerializirani obliki.
Predlogi sklepov:
Ad. a)
1. Skupščina sprejema sklep, da se razveljavijo prednosti izdanih delnic UBK, razreda B - 2. in 5. emisije. Kolikor s tem
sklepom soglašajo delničarji razreda B, postanejo delnice razreda B po samem zakonu
glasovalne delnice.
2. Skupščina sprejema sklep, da se razveljavijo prednosti izdanih delnic UBK, razreda C - 3. emisije. Kolikor s tem sklepom
soglašajo delničarji razreda C, postanejo
delnice razreda C po samem zakonu glasovalne delnice.
3. Skupščina določa, da se delnice razreda B in delnice razreda C, ki z razveljavitvijo prednosti dobijo enake pravice kot delnice razreda A, spremenijo v delnice razreda
A.
Predlogi izrednih sklepov:
1. Delničarji razreda B soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine o razveljavitvi
prednosti delnic UBK, razreda B, 2. in 5.
emisije in spremembi delnic razreda B in C
v delnice razreda A.
2. Delničarji razreda C soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine o razveljavitvi
prednosti delnic UBK, razreda C, 3. emisije
in o spremembi delnic razreda B in C v
delnice razreda A.
Ad. b)
1. Skupščina sprejema sklep o spremem-

bi prinosniških delnic UBK vseh razredov v
imenske delnice UBK.
Predlogi izrednih sklepov:
1. Delničarji razreda B soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine o spremembi prinosniških delnic vseh razredov v imenske
delnice UBK.
2. Delničarji razreda C soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine o spremembi prinosniških delnic vseh razredov v imenske
delnice UBK.
Ad. c.)
1. Skupščina v skladu z uredbo o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur.l. RS,
št. 45/95) na predlog uprave banke in nadzornega sveta, sprejema sklep, da se vse
izdane delniške listine UBK banke zamenjajo za delnice UBK banke v nematerializirani obliki z enakimi lastnostmi, kot so jih
imele doslej, upoštevaje spremembe lastnosti, ki jih je s sklepom sprejela skupščina
delničarjev na 8. seji skupščine in s čimer
so soglašali s sprejemom izrednega sklepa
delničarji, imetniki delnic razreda B in imetniki delnic razreda C in po katerih so razveljavljene prednosti delnic razreda B, 2. in 5.
emisije in prednosti razreda C, 3. emisije in
po katerih se vse delnice na prinosnika spremenijo v delnice na ime.
2. Skupščina na predlog uprave banke in
nadzornega sveta sprejema sklep, da se v
nematerializirani obliki izdajo tudi vse eventualno izdane delnice 4. emisije delnic UBK,
razreda B, ki je bila sprejeta kot pogojno
povečanje kapitala banke za zagotovitev
delnic UBK za potrebe eventualne zamenjave obveznic UBK za delnice razreda B,
4. emisije in sicer z enakimi lastnostmi, kot
so bile določene ob sklepanju, upoštevaje
sklep 8. seje skupščine, da se delnice na
prinosnika spremenijo v delnice na ime
3. Skupščina zadolžuje upravo banke, da
najkasneje 15 dni po sprejetju tega sklepa
imetnike delniških listih UBK z javnim pozivom in dodatno s priporočenim pismom na
njihov zadnji, banki poznani naslov, pozove,
da v roku 90 dni izročijo UBK banki izdane
delniške listine UBK banke vseh razredov,
zaradi zamenjave za delnice UBK banke v
nematerializirani obliki. Z dnem objave
sklepa so delnice razveljavljene in jih imetniki lahko uporabijo zgolj za legitimacijski
papir za uresničitev pravice do zamenjave.
V. Povečanje osnovnega kapitala UBK
banke d.d. iz sredstev banke
Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejema sklep, da se osnovni kapital banke poveča s preoblikovanjem vplačanega presežka kapitala v višini
340,680.000 SIT v osnovni kapital in zastonjsko razdelitvijo nove - 6. emisije navadnih delnic razreda A na ime, ki glasijo
na nominalni znesek 6000 SIT, tako, da se
obstoječim imetnikom delnic UBK na vsaki
dve delnici UBK dodeli ena zastonjska delnica razreda A iz 6. emisije delnic in sicer:
– imetnikom delnic razreda A - ki so od
dneva poziva za prevzem novih delnic, vpisani v delniško knjigo,
– imetnikom delnic razreda B in C - ki v
roku, ki bo določen v javnem pozivu za
prevzem novih delnic, predložijo dokaze o
lastništvu razreda B in C.
Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.
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Sklep temelji na revidirani bilanci stanja
banke na dan 31. 12. 1996.
2. Ko je sklep o povečanju osnovnega
kapitala iz sredstev banke vpisan v sodni
register, se šteje, da so nove delnice 6. emisije polno vplačane in banka objavi javni
poziv za prevzem novih delnic.
3. Skupščina na predlog uprave banke in
nadzornega sveta pooblašča upravo banke,
da sprejme vse potrebne izvedbene sklepe
za realizacijo sklepa skupščine o povečanju
osnovnega kapitala banke iz sredstev banke
s 6. emisijo delnic.
Predlogi izrednih sklepov:
1. Delničarji razreda B soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine o povečanju osnovnega kapitala banke s preoblikovanjem
presežka kapitala v višini 340,680.000 SIT
v osnovni kapital in zastonjsko razdelitvijo
nove - 6. emisije navadnih delnic razreda A
na ime, ki glasijo na nominalni znesek 6000
SIT, tako, da se obstoječim imetnikom delnic UBK na vsaki dve delnici UBK dodeli
ena zastonjska delnica iz 6. emisije delnic.
2. Delničarji razreda C soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine o povečanju osnovnega kapitala banke s preoblikovanjem
presežka kapitala v višini 340,680.000 SIT
v osnovni kapital in zastonjsko razdelitvijo nove - 6. emisije navadnih delnic razreda A na ime, ki glasijo na nominalni znesek 6000 SIT, tako, da se obstoječim imetnikom delnic UBK na vsaki dve delnici
UBK dodeli ena zastonjska delnica iz 6.
emisije delnic.
VI. Povečanje osnovnega kapitala UBK
banke d.d. z novo emisijo delnic.
Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejema sklep o povečanju osnovnega kapitala banke s 7. emisijo
navadnih delnic razreda A na ime, ki glasijo
na nominalni znesek 6000 SIT.
Emisijski
znesek
delnic
znaša
160,200.000 SIT. Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.
Emisija delnic se izvede za znanega kupca - SKB banko d.d., ki delnice vpiše in
vplača najkasneje do 30. 7. 1997.
2. Skupščina sprejema sklep, da sedanji
delničarji UBK banke nimajo prednostne
pravice na vpis in vplačilo delnic razreda A,
7. emisije.
3. Skupščina pooblašča upravo banke,
da sprejme vse potrebne izvedbene sklepe
za realizacijo sklepa skupščine o povečanju
osnovnega kapitala banke s 7. emisijo navadnih delnic.
Predlogi izrednih sklepov:
1. Delničarji razreda B soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine o povečanju osnovnega kapitala banke z novo, 7. emisijo
navadnih delnic razreda A na ime za znanega kupca.
2. Delničarji razreda B soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine, po katerem sedanji delničarji UBK banke nimajo prednostne pravice za vpis in vplačilo delnic
razreda A, 7. emisije.
3. Delničarji razreda C soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine o povečanju osnovnega kapitala banke z novo, 7. emisijo
navadnih delnic razreda A na ime za znanega kupca.
4. Delničarji razreda C soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine, po katerem se-

danji delničarji UBK banke nimajo prednostne pravice za vpis in vplačilo delnic
razreda A, 7. emisije.
VII. Spremembe in dopolnitve statuta
UBK banke.
Predlogi sklepov:
Skupščina sprejema spremembe in dopolnitve statuta banke in sicer:
1. Spremeni se 1. člen statuta tako da
glasi: Firma banke: UBK banka d.d. Ljubljana.
2. Spremeni se 5. člen statuta tako, da se
doda nov 6. odstavek, ki glasi:
V skladu s predpisi in odločbo Banke
Slovenija banka ne opravlja:
– sprejemanje vplačil in zbiranje novih
denarnih vlog fizičnih oseb v tuji valuti,
– odpiranje računov in vodenje vlog za
tuje osebe in skrbniških računov za tuje osebe.
3. Spremeni se 2. odstavek 16. člena
statuta, tako, da se za besedami “ki pripadajo enemu delničarju” postavi pika in se nadaljnje besedilo črta.
4. Spremeni se 1. odstavek 22. člena
statuta tako, da se za besedami “zagotavlja
1 glas” naredi pika in se nadaljnje besedilo
črta.
5. V 49. členu statuta se besede “direktor” v različnih sklonih spremenijo v “uprava”.
V 2. odstavku 49. člena se črta beseda
“oziroma vodstvu banke”.
6. Črta se drugi stavek 1. odstavka 54.
člena statuta banke.
7. Nadzorni svet banke v skladu s 54/2
členom statuta banke uskladi besedilo 6. člena statuta s sklepi, ki jih je skupščina sprejela na svoji 8. seji in delničarji razredov B
in C na ločenem glasovanju istega dne in
sicer po vpisu teh sklepov v sodni register.
8. Skupščina na predlog uprave banke in
nadzornega sveta pooblašča upravo banke,
da v firmo banke vnese ime bančne skupine,
če bo to zahtevalo registrsko sodišče ali
Banka Slovenije.
Predlogi izrednih sklepov:
1. Delničarji razreda B soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine o spremembi 6.
člena statuta banke tako, kot to izhaja iz
sprejetih skupščinskih sklepov in sprejetih
izrednih sklepov z 8. seje skupščine oziroma
skupnega zasedanja delničarjev in se nanašajo na spremembo lastnosti delnic posameznih razredov oziroma posameznih emisij ter dematerializacijo delnic.
2. Delničarji razreda C soglašajo s
sklepom 8. seje skupščine o spremembi 6.
člena statuta banke tako, kot to izhaja iz
sprejetih skupščinskih sklepov in sprejetih
izrednih sklepov 8. seje skupščine oziroma
skupnega zasedanja delničarjev in se nanašajo na spremembo lastnosti delnic posameznih razredov oziroma posameznih emisij ter dematerializacijo delnic.
VIII. Odločitev o izvolitvi dodatnih članov nadzornega sveta, ugotovitev neto dolžnikov banke in izvolitev novih članov nadzornega sveta banke.
Predlog sklepov:
1. Skupščina na predlog nadzornega sveta banke v skladu z 32. členom statuta banke
izvoli dodatne člane nadzornega sveta tako,
da ima nadzorni svet izvoljenih namesto dosedanjih 5 članov, po novem 7 članov.

2. Mandat članom nadzornega sveta, ki
so dodatno izvoljeni, poteče z iztekom mandata nadzornega sveta.
3. Skupščina na predlog uprave banke in
nadzornega sveta banke ugotavlja, da nobena od družb, katerih predstavniki so člani
nadzornega sveta banke, v letu 1996 ni bila
neto dolžnik banke.
Volilni predlog:
Za člane nadzornega sveta banke se na
predlog nadzornega sveta banke dodatno izvojijo:
– Andrej Cetinski, član Uprave SKB banke d.d.,
– Igor Križman, izvršni direktor za kapitalske naložbe v SKB banki d.d.
IX. Razvojne usmeritve in temelji poslovne politike UBK banke d.d. za leto 1997
Predlogi sklepov:
1. Skupščina sprejema razvojne usmeritve in temelje poslovne politike za leto 1997
v predlaganem besedilu.
2. Skupščina pooblašča upravo banke za
sprejem odločitev o:
– novih kapitalskih udeležbah banke tako, da te z obstoječimi ne presegajo 15%
bilančne vsote,
– izdaji lastnih kratkoročnih vrednostnih
papirjev - do 10% bilančne vsote banke.
3. Skupščina sprejema dopolnitve 6.
sklepa 7. seje zbora UBK banke, tako, da se
v 3. odstavek sklepa za besedami: “izda obveznice”, doda besedilo “ali druge dolgoročne vrednostne papirje” in za besedami
“iz obveznic”, doda “oziroma drugih dolgoročnih vrednostnih papirjev”.
X. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta pooblašča upravo banke,
da v soglasju z nadzornim svetom banke, za
revizijo poslovanja banke v letu 1997, izbere ustrezno revizijsko hišo, usposobljeno za
revidiranje bančnega poslovanja.
Gradivo za skupščino bo na voljo pet dni
pred sejo skupščine v sekretariatu UBK banke na Tržaški 116, v Ljubljani in na sedežu
poslovnih enot UBK banke v Murski Soboti, Škofji Loki in Šmarju pri Jelšah.
Letno poročilo za leto 1996, spremembe
statuta, razvojne usmeritve in temelji poslovne politike za leto 1997 so na vpogled
na sedežu banke in na sedežu poslovnih
enot UBK banke v Murski Soboti, Škofji
Loki in Šmarju pri Jelšah.
Predpogodba o oblikovanju bančne skupine je na vpogled na sedežu banke.
Udeležba na skupščini
Skupščine banke se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic razreda A - če so vpisani v delniško knjigo UBK banke d.d. najmanj 5 delovnih dni pred sejo skupščine
banke in predložijo prijavnico za sejo
skupščine. Svojo udeležbo na skupščini banke delničarji prijavijo najkasneje 3 dni pred
sejo. Udeležba se prijavi v sekretariat banke.
Udeležba na skupnem zasedanju delničarjev razreda B in C:
Skupnega zasedanja delničarjev, se lahko
udeležijo delničarji, imetniki delnic razreda
B in razreda C, če najpozneje 5 delovnih dni
pred sejo skupščine deponirajo svoje delnice
na sedežu UBK banke ali na sedežu posamezne poslovne enote UBK banke ali v depo
pri Centralni klirinško depotni družbi
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oziroma SKB Aurum d.o.o Ljubljana, kar
dokazujejo s potrdilom o depoju. Te delnice
ostanejo deponirane do prvega delovnega dne
po zaključku skupnega zasedanja.
Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali po
zakonitem zastopniku. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Za glasovanje in dajanje predlogov na
skupščini so upravičeni delničarji, ki se lahko udeležijo skupščine in sicer:
– delničarji razreda A - o vseh točkah
dnevnega reda in vseh predlaganih sklepih
skupščine,
– delničarji razreda B - o izrednih sklepih,
o katerih glasujejo delničarji razreda B,
delničarji razreda C - o izrednih sklepih,
o katerih glasujejo delničarji razreda C.
Registracija udeležencev bo potekala od
11. do 11.50 na dan seje skupščine.
Kolikor skupščina oziroma skupno zasedanje imetnikov delnic, razreda B oziroma
C ne bo sklepčno, bo ponovno zasedanje
skupščine in skupno zasedanje imetnikov
delnic razreda B in C istega dne na istem
kraju ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala oziroma delničarji posameznega razreda delnic bodo takrat veljavno odločali, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
UBK banka, d.d.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta. Izvolijo se člani nadzornega sveta po predlogu začasnega
nadzornega sveta.
6. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določijo nagrade v skladu s predlogom.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge.
Predlogi so lahko le v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki do 3 dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri in v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Bistra
začasna uprava
direktor

Predlog sklepa: potrdi se reprogram anuitetnega načrta odplačevanja obveznosti do
družbe »FINO« d.d. Nova Gorica, s predlogom za delni odpis terjatev na podlagi medsebojnega sporazuma.
Reprogram anuitetnega načrta je sestavni del predloga.
Predlogi sklepov in gradivo za skupščino so na vpogled vsem delničarjem od
28. 5. 1997 dalje v tajništvu družbe.
Pecivo d.d.
direktor

Ob-2254
Na podlagi 7. 3. točke statuta delniške
družbe Bistra d.d., Škofja Loka sklicujem
1. skupščino
delniške družbe Bistra d.d., Škofja Loka,
ki bo v četrtek, 3. julija 1997 ob 12. uri v
prostorih družbe, Sp. trg 27.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda,
b) imenovanje predsednika skupščine,
zapisnikarja, preštevalca glasov ter potrditev notarja.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina sprejme predlagani dnevni red,
b) imenujejo se predsednik skupščine,
zapisnikar, preštevalec glasov in notar za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se sprejme poslovnik o delu skupščine
družbe v predloženem besedilu.
3. Poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.
4. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 1996 s predlogom
za razporeditev dobička za leta 1993, 1994,
1995 in 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme poročilo o poslovanju družbe za leto
1996 s predlogom o razporeditvi dobička
za leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
5. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta – predstavnikov delničarjev.

Ob-2256
Na podlagi 8.1.4. točke statuta družbe
»Pecivo« d.d. Nova Gorica sklicujem
redno letno skupščino
družbe »Pecivo« d.d.,
ki bo v sredo, 2. 7. 1997 ob 16. uri v
sejni dvorani hotela Perla, v Novi Gorici.
Dnevni red:
I. Otvoritev seje skupščine, imenovanje
delovnih teles, ugotovitev sklepčnosti ter
potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa:
1. Imenuje se delovna telesa skupščine.
2. Ugotovi se sklepčnost in sprejme predlagani dnevni red.
II. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predlaganem besedilu.
III. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe »Pecivo« d.d. v letu
1996, ki obsega:
a) Revidirano računovodsko poročilo za
leto 1996 s prilogami in pojasnili.
b) Poslovno poročilo direktorja o poslovanju družbe »Pecivo« d.d. v letu 1996.
IV. Predlog delitve dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o delitvi čistega dobička po predlogu direktorja
in mnenju nadzornega sveta.
V. Imenovanje revzijske hiše za pregled
poslovanja v letu 1997.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov in poslovanja v letu 1997
se sklene pogodba z revizijsko družbo ABREV iz Nove Gorice.
VI. Dokončna ugotovitev obveznosti do
družbe »FINO« d.d. Nova Gorica in potrditev reprogramiranega anuitetnega načrta.

Št. 104
Ob-2166
V skladu z določili 18., 19. in 20. člena
statuta Zavarovalnice Maribor d.d. ter na
podlagi sklepa nadzornega sveta z dne
26. 5. 1997 sklicuje uprava družbe
12. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 6. 1997 ob
10. uri, v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v
sejni dvorani št. 607/VI, z dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisije za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.
2. Pregled sklepov z 11. zasedanja
skupščine in poročilo o izvršitvi sklepov.
Predlog sklepa: skupščina sprejme in potrdi poročilo predsednika uprave družbe o
izvršitvi sklepov skupščine z dne 2. 4. 1997.
3. Obravnava in sprejem poročila revizijske družbe »Revidis« o reviziji računovodskih izkazov in poročila pooblaščenega
aktuarja o pregledu zavarovalnotehničnih
rezervacij.
Predlog sklepa: sprejmeta se poročili o reviziji računovodskih izkazov in o aktuarskem
pregledu zavarovalnotehničnih rezervacij.
4. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju družbe
za leto 1996.
5. Sklepanje o delitvi oziroma razporeditvi dobička družbe.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
znaša skupni čisti dobiček družbe za poslovno leto 1996 281,479.968,95 SIT.
Sprejme se predlog nadzornega sveta
družbe in se v dobro zavarovalnih vsot življenjskih zavarovanj nameni del dobička iz
življenjskih zavarovanj v višini 558,300.000
SIT, preostali del dobička v znesku
502,876.839 SIT pa se nameni za pokrivanje
primanjkljaja garancijskega sklada družbe.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijski pregled poslovanja za leto 1997 se kot revizorja imenuje revizijsko družbo »Revidis« d.o.o. iz
Ljubljane.
7. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu uprave družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 3, pisarna št. 604/VI.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor d.d. oziroma njihovi pooblaščenci,
ki se morajo izkazati z verodostojnim pooblastilom v tajništvu družbe neposredno pred
zasedanjem skupščine.
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Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje
javno. Sklepi se sprejemajo s statutom družbe določeno večino.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 11.30.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe

1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
– izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov,
– za opravljanje notarskih poslov se imenuje notarko Nado Kumar.
2. Sprejem poročila o poslovanju v letu
1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave, z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja, se sprejme poročilo o poslovanju v
letu 1996.
3. Predlog delitve čistega dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta 1996
se razporedi po predlogu uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta:
– 30% v proste rezerve,
– 29% v nerazporejeni dobiček,
– 40% za dividende,
– 1% za udeležbo na 10. členu statuta.
4. Izplačilo dividend.
Predlog sklepa: za izplačilo dividend za
leto 1996 se poleg deleža dobička iz 3. točke dnevnega reda nameni še 16,901.200 SIT
nerazporejenega dobička iz preteklih let.
5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 1997 se imenuje revizijska hiša P & S Revizija, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 1.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe,
na Leskoškovi 4 v Ljubljani, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.
Delničarjem bodo razdeljeni vstopni lističi (pristopnice), ki jih oddajo ob vstopu v
sejno sobo, zaradi ugotavljanja sklepčnosti.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 1. julija 1997, ob 16. uri, v istem prostoru, ne glede na sklepčnost.
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi
imetniki delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih.
Glasovalni lističi za odločanje na seji
skupščine, se bodo delničarjem oziroma
pooblaščencem ali zakonitim zastopnikom
(ob predložitvi pisnega pooblastila oziroma
dokazila o zakonitem zastopanju) začeli deliti pol ure pred začetkom seje ob vstopu v
sejno sobo.
Sanolabor, d.d.,
direktor družbe

Uprava družbe je na svoji seji sprejela
sklep, da se sklad lastnih delnic oblikuje iz
nerazporejenega dobička za leto 1996. Glede na dejstvo, da družba razpolaga z dovolj
velikimi rezervami za oblikovanje sklada
lastnih delnic, smatramo, da naj se nerazporejeni dobiček porabi za izplačilo dividend lastnikom družbe in ne za oblikovanje sklada lastnih delnic za namene po 1. in
2. točki 240. člena zakona o gospodarskih
družbah.
Stališče uprave do nasprotnega predloga:
družba ne razpolaga z rezervami za oblikovanje sklada lastnih delnic, zato kot edini
vir za ustanovitev tega sklada ostaja “nerazporejen dobiček”.
Poleg tega pa je delitev tako nizkega
dobička za dividende (6.30, SIT bruto na
delnico) s stališča notranjih delničarjev
ekonomsko nesmotrno. Hkrati pa uporaba
sredstev za ustanovitev sklada lastnih delnic ne pomeni trajne razporeditve “nerazporejenega dobička”, ampak le angažiranje teh sredstev do odprodaje lastnih delnic.
Predlagatelja nasprotnih predlogov tudi
zahtevata, da se na dnevni red skupščine
uvrsti nova 10. točka, ki glasi:
“10. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev ter imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Razreši se dosedanja člana nadzornega
sveta, ki zastopata interese notranjih lastnikov družbe ter se imenuje dva nova člana nadzornega sveta, predstavnika skladov, in sicer Jureta Prebila, zaposlenega v
Kmečki družbi za upravljanje investicijskih skladov, d.d., Ljubljana in enega
predstavnika drugih skladov, lastnikov
Dolenjke.
Dosedanja 10. točka postane 11. točka
dnevnega reda.”
Stališče uprave do nasprotnega predloga:
Uprava ugotavlja, da je bil na zboru notranjih delničarjev dne 22. 5. 1997 potrjen
tako dnevni red za 3. sejo skupščine, kakor
tudi sprejeto poročilo o poslovanju družbe v
letu 1996 ter sprejet poslovni načrt za leto
1997, kar pomeni, da ni razlogov za razrešitev članov nadzornega sveta. Zato je stališče uprave, da se nasprotni predlog ne sprejme.
Dolenjka
uprava družbe

Ob-2249
Na podlagi 39. člena statuta družbe INDE
Proizvodnja usnja in usnjene konfekcije,
d.d., Vransko, sklicuje začasna uprava
1. sejo skupščine,
ki bo 14. 7. 1997 ob 14. uri v prostorih
INDE, d.d., Vransko.
Predlog dnevnega reda skupščine:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predsedujočega skupščine.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.
3. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Sprejem zaključnih računov za leta
1993–1996.
Predlog sklepa: sprejmejo se zaključni računi za leta 1993–1996 v predloženi obliki.
5. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta, ki predstavljata delničarje.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in imenuje predlagana člana kot predstavnika delničarjev.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997 imenuje skupščina
družbo Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah v skladu s
poslovnikom o delu skupščine.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji oziroma zakoniti zastopniki, ki so svojo udeležbo prijavili najmanj
tri dni pred skupščino v tajništvu družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovnik od 9. do 12. ure do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala neglede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
INDE Proizvodnja usnja
in usnjene konfekcije, d.d.,
začasna uprava
Št. 144/97
Ob-2253
Na podlagi 13. člena statuta delniške
družbe sklicujem
3. sejo skupščine
Sanolabor, d.d.,
ki bo v torek, 1. julija 1997, ob 15. uri, v
sejni sobi na Leskoškovi 4, v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:

Št. 599/97
Ob-2252
Na podlagi 287. in 288. člena zakona o
gospodarskih družbah uprava sporoča delničarjem
nasprotna predloga
delničarja Kmečki sklad I., d.d., in
Kmečki sklad II., d.d., k 6. točki dnevnega
reda, ki je sklicana dne 20. 6. 1997, ter
sprememba dnevnega reda skupščine.
Nasprotna predloga sta naslednja:
“Dobiček za poslovno leto 1996 se razporedi:
– za dividende delničarjem – 5,525.500
SIT,
– v rezerve družbe – 5,525.500 SIT.
Obrazložitev

Ob-2246
Na podlagi 287. in 288. člena zakona o
gospodarskih družbah uprava Kovinoplastike Lož, d.d., Lož., C. 19. oktobra 57,
delničarjem sporoča
nasprotni predlog skupine delničarjev
k dnevnemu redu skupščine Kovinoplastike Lož, d.d., ki je sklicana za dne 12.
junija 1997 ob 15. uri v prostorih Doma
kulture v Starem trgu pri Ložu, C. Notranjskega odreda.
Nasprotni predlog je vložila skupina 8
delničarjev. Predlagajo dopolnitev dnevnega reda z novo točko:
– predlog za spremembo statuta, d.d.
Doda se nov 57. a člen, ki se glasi:
Skupščina delniške družbe lahko s sklepom o delitvi dobička del dobička nameni
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za razdelitev zaposlenim delavcem, ne sme
presegati 1/4 dobička in ne ene mesečne
povprečne plače na zaposlenega delavca v
preteklem letu.
Kovinoplastika Lož, d.d.,
uprava

Najmanjši dvig je po 10 DEM/m 2.
Dovoljena je tudi skupna ponudba dveh
ali več ponudnikov za isto enoto.
Kavcija znaša 10% od seštevka enote, ki
jo ponudnik draži.
Kavcija mora biti položena na ŽR Silan,
d.o.o., št. 50101-601-87972 ali predložen
ček z jamstvom banke.
Uspešnemu dražitelju se kavcija vračuna v ceno, ostalim pa brezobrestno vrne po
poteku roka za sklenitev pogodbe, ki znaša
10 dni od izvedbe dražbe.
Kupec bo moral plačati kupnino do prve
polovice v roku 30 dni po podpisu pogodbe,
drugih 40% v roku 60 dni od podpisa pogodbe, zadnjih 10% pa po pridobitvi polne pravne veljave pogodbe (soglasje pravobranilstva, Agencije RS za prest. in privatizacijo,
odmera in plačilo prometnega davka, overitev podpisa pooblaščenca prodajalca). S pogodbo se kupec in prodajalec lahko dogovorita tudi za drugačne plačilne pogoje.
Nepremičnina predstavlja pritličje stanovanjske stolpnice, zato je primerno le za
mirno dejavnost. Doslej je predstavljala poslovni prostor, v katerem se opravlja dovoljena dejavnost Ing inženiring, p.o.
V primeru, da ne pride v roku do podpisa
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, si
prodajalec pridržuje pravico skleniti pogodbo z naslednjim najbolj ugodnim ponudnikom (če se jih bo za določeno enoto dražbe
udeležilo več).
Nepremičnina se prodaja bremen prosto,
izročitev prostorov se opravi v 15 dnevih po
izvršenem plačilu prve polovice kupnine,
možen pa je tudi drugačen dogovoru, ki se
ga uredi s kupoprodajno pogodbo ali dodatkom k njej.
Skica prostorov z označenimi enotami je
del teh dražbenih pogojev in je na voljo na
sedežu posrednika, to je Silan, d.o.o., ki je
tudi pristojen organizirati ogled in nuditi
potrebne dodatne informacije.
Poslovni prostori niso vpisani v zemljiško knjigo, prodajalec pa razpolaga z originalno kupoprodajno pogodbo, z overjenim
podpisom prodajalca ter ustreznimi davčnimi zaznamki, s katero je pridobil pravico
uporabe celotnega predmeta dražbe. Za potrebe vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo bo prodajalec nudil vso potrebno dokumentacijo, na zahtevo kupca pa bo zagotovil vpis kupčevega idealnega deleža celotne
nepremičnine v zemljiško knjigo.
Dražitelj sme biti le slovenski državljan
(kar dokazuje z ustrezno listino) ali pravna
oseba s sedežem v Sloveniji.
Na dražbo bodo imeli pristop le dražitelji, če se izkažejo z ustreznim potrdilom o
plačilu ali če bodo predložili ustrezen ček.
Dražba bo dne 11. 6. 1997, ob 18. uri, v
pisarni direktorja Silan, d.o.o., Dalmatinova 10.
SILAN, d.o.o.

dana 18. 11. 1996, 4. Žerjav Anton, Kosova
ulica 3, Jesenice, rojen 5. 3. 1915, številka
izkaznice 002091, izdana 18. 11. 1996,
5. Žerjav Julijana, Tičarjeva 7, Kranjska Gora, rojena 5. 2. 1913, številka izkaznice
002092, izdana 18. 11. 1996, 6. Šifrer Edvard, Dovje 119/A, Mojstrana, rojen 13. 10.
1926, številka izkaznice 002094, izdana 18.
11. 1996, 7. Škrlj Bratko-Franc, C. M. Tita
76, Jesnice, rojen 12. 1. 1929, številka izkaznice 002095, izdana 18. 11. 1996,
8. Šterk France, Kočna 15, Blejska Dobrava, rojen 6. 3. 1924, številka izkaznice
002105, izdana 18. 11. 1996, 9. Štern Srečko, Zabreznica 61, Žirovnica, rojen 18. 11.
1927, številka izkaznice 002166, izdana 18.
11. 1996, 10. Žvan Franc, Rodine 40, Žirovnica, rojen 28. 8. 1925, številka izkaznice 002107, izdana 18. 11. 1996, 11. Žvan
Jerica, C. M. Tita 18, Jesenice, rojena 31. 3.
1927, številka izkaznice 002108, izdana 18.
11. 1996, 12. Ažman Aleksander, C. T.
Tomšiča 76, Jesenice, rojen 28. 6. 1922,
številka izkaznice 002109, izdana 18. 11.
1996, 13. Ažman Ivan, Ulica H. Verdnika
24, Jesenice, rojen 2. 12. 1918, številka izkaznice 002110, izdana 19. 11. 1996,
14. številke izkaznic vojnih veteranov
002129, 002213, 002187, 004383, 004426,
004444, 004638, 004468, 004509, 004712.

Razne objave
Ob-2261
Silan, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 10,
objavlja po pooblastilu ING inžiniring, p.o.,
Podjetje za inženiring, načrtovanje in gradnje, pavšičeva 4, Ljubljan, naslednjo prvo
javno dražbo
nepremičnine – poslovnih prostorov, ki
se nahajajo v Ljubljani, Pavšičeva 4, pritličje stanovanjske stolpnice v skupni izmeri
430,60 m2 po izklicni ceni 2270 DEM/m 2 (v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS na dan plačila).
Poslovni prostor se prodaja po delih, in
sicer:
enota II., ki jo predstavlja: a) soba 41,30
m2, soba 34,55 m2 ; b) hodnik 16,30 m2 , predprostor brez izdelanega vhoda 7,45 m2, predprostor prvih sanitarij 2,05 m2 in wc 1,55
m2, predprostor drugih sanitarij 2,05 m 2 in
wc 1,55 m2; c) soba 8,75 m2, soba 27,35 m2 ,
del obstoječe sobe, (ki sedaj meri 37,80 m2)
v velikosti ca. 12 m2 (po postavitvi predelnega zidu v smeri osi obstoječe stene z vrati
sobe, ki meri 8,75 m2, se izdela meritev te
sobe in opravi obračun cene te sobe, dotlej
velja, da je soba velika 12 m2 v izmeri ca.
157,90 m2, v seštevku po izklicni ceni
358.433 DEM;
enota III., ki jo predstavlja ostanek zadnje omenjene sobe to je ca. 25,80 m2 (obračun se opravi kot zgoraj), hodnik 5,70 m2 ,
predprostor 13,45 m2 z izdelanim vhodom,
soba 35,30 m2, soba 35,30 m2, soba 13,45
m2, hodnik 5,70 m 2, soba 21,45 m2, soba
10,85 m2, predprostor prvih sanitarij 2,05
m2 in wc 1,55 m2, predprostor drugih sanitarij 2,05 m2 in wc 1,55 m2, soba 8,40 m2 ter
ca. 15 m2 hodnika (po postavitvi predelnega
zidu v smeri osi, ki povezuje steni obeh
sanitarij, ki mejita na enoto I se izdela meritev tega hodnika in opravi obračun cene,
dotlej velja, da je hodnik velik 15 m2,) v
izmeri ca. 194,60 m2, v seštevku po izklicni
ceni 441.742 DEM (Prodajalec si pridržuje
upoštevati tudi ponudbo, ki ne bo zajela
celotne enote III, pri čemer bodo sanitarije
in hodniki, kolikor gravitirajo kot zaključena celota, predmet pogodbe v celoti, skupaj
s potrebnimi dostopi pa bodo služile v korist vsakokratnega lastnika preostanka te
enote, kar se vpiše v zemljiško knjigo.);
enota I., ki jo predstavlja preostanek
hodnika (glej enoto III) v izmeri ca. 10,35
m2 (obračun se opravi kot zgoraj), 2× soba
3,85 m2 (ki ju je možno predelati v: predprostor prvih sanitarij 2,05 m2 in wc 1,55
m2 in predprostor drugih sanitarij 2,05 m2
in wc 1,55 m 2), soba 16,35 m 2, soba 13,55
m2 , soba 30,15 m2, v izmeri ca. 87,10 m2 ,
v seštevku po izklicni ceni 197.717 DEM.
Draži se ceno za m2 pri čemer znaša
izklicna cena 2270 DEM/m2.

Ob-2248
Upravna enota Jesenice preklicuje izkaznice vojnih veteranov Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve 1. Ščavničar Cilka, C. M. Tita 18, Jesenice rojena 19. 11.
1925, številka izkaznice 002083, izdana
19. 11. 1996, 2. Šatrović Suljo, Vrba 15,
Žirovnica, rojen 15. 12. 1920, številka izkaznice 002086, izdana 18. 11. 1996, 3. Šepic Jožefa, C. revolucije 6, Jesenice, rojena
22. 9. 1928, številka izkaznice 002090, iz-

Št. 121-1/18-1/97
Ob-2239
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, pokrajinsko poveljstvo SV Ljubljana, Leskoškova ul. 7, pp 64 preklicuje
službene izkaznice naših delavcev: Rotar
Janez, št. sl. izk. 5032, Korenin Marjetka,
št. sl. izk. 5068, Pavliha Janez, št. izk. 5091,
Kucler Vinko, št. izk. 591, Kukovica Branko, št. izk. 5167.
Ob-2240
Upravna enota Brežice preklicuje mali
pečat okrogle oblike z napisom zgoraj v
krogu: REPUBLIKA SLOVENIJA, v notranjem krogu UPRAVNA ENOTA, v sredini
grb Republike Slovenije in št. 13, v spodnjem delu kroga pa BREŽICE.
Ob-2241
Fructal živilska industrija, d.d. preklicuje plovno dovoljenje št. 0203-1293/79 za
čoln ELAN 401 T izdanega od Luške kapetanije Koper.
Ob-2242
Bizjak Darko, stanujoč Zelena ulica 5,
Šmarje pri Jelšah, preklicuje vpisni list za
čoln, reg. št. PI – 1589, št. 01/03 – 525/80,
dne 24. 6. 1980.
Ob-2243
Slovenske železnice, d.d., Sekcija za promet Maribor, Partizanska 50, Maribor preklicuje izkaznico prostovoljenga zdravstvenega zavarovanja na ime Hodžič Sead,
EMŠO: 0605960160036, stanujoč Regentova 6, 2000 Maribor, zavarovan po polici
ZZZS št. LJ 2504442045.
Ob-2244
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. Vojkova 9, Postojna, preklicuje štampiljko štirioglate vodoravne oblike z vsebino:
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GOZDNO
GOSPODARSTVO
POSTOJNA, d.d. SKLADIŠČE LESA
POSTOJNA.

sodelavec: Boris Bežan, abs. arh.,
statika: Anjo Žigon, dipl. inž. gr.,
instalacije: Ivan Burazin, inž. str.
Znižano prvo nagrado v znesku 640.000
SIT prejme elaborat pod šifro “40497”.
Avtorja: Apolonija Šušteršič, dipl. inž.
arh., Matija Bevk, štud. arh., s sodelavci.
3. Atrijska hiša
Prvo nagrado v znesku 455.000 SIT prejme elaborat pod šifro “893418”.
Avtorji: Gašper Demšar, štud. arh., Igor
Dragišič, štud. arh., Franci Janežič, štud. arh.,
Sandi Pirš, štud. arh., Božo Rozman, štud.
arh.
Mentor: prof. Janez Koželj, dipl. inž. arh.,
FA.
Odkup v znesku 275.000 SIT prejme elaborat pod šifro “51258”.
Avtorja: Rok Oman, abs. arh., Špela Videčnik, abs. arh. s sodelavci.
Odkup v znesku 275,000 SIT prejme elaborat pod šifro »40497«.
Avtorja: Apolonija Šušteršič, dipl. inž.
arh. in Matija Bevk, štud. arh. s sodelavci.
4. Vrstna hiša
Prvo nagrado v znesku 455.000 SIT prejme elaborat pod šifro “40497”.
Avtorja: Apolonija Šušteršič, dipl. inž.
arh., Matija Bevk, štud. arh. s sodelavci.
Odkup v znesku 275.000 SIT prejme elaborat pod šifro “PATIO”.
Avtor: Aleš Vodopivec, dipl. inž. arh. s
sodelavci.
Odkup v znesku 275.000 SIT prejme elaborat pod šifro “AVČDŽ”.
Avtorja: Anja Planišček, dipl. inž. arh.,
Mateja Medvedič, dipl. inž. arh.
Sodelavec: Marko Peterlin, abs. arh.
5. Hiša v vrsti
Prvo nagrado v znesku 455.000 SIT prejme elaborat pod šifro “PATIO”.
Avtor: Aleš Vodopivec, dipl. inž. arh. s
sodelavci.
Odkup v znesku 275.000 SIT prejme elaborat pod šifro “51258”.
Avtorja: Rok Oman, abs. arh., Špela Videčnik, abs. arh. s sodelavci.
Odkup v znesku 275.000 SIT prejme elaborat pod šifro “40497”.
Avtorja: Apolonija Šušteršič, dipl. inž.
arh., Matija Bevk, štud. arh. s sodelavci.
6. Ostali elaborati prejmejo odškodnino.
Otvoritev razstave natečajnih elaboratov
bo 3. junija 1997 ob 13. uri v avli objekta na
Trgu republike 3 v Ljubljani. Razstava bo
odprta do 18. 6. 1997.
Društvo arhitektov Ljubljana

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s tem razpisom se obrnite na Sklad RS za
razvoj, Dunajska 160, Ljubljana, po tel. 061/
18-94-880 ali po tel. 061/18-94-879, Miha
Lipovšek.
Sklad RS za razvoj

Ob-2245
Merkur – trgovina in storitve, d.d.,
Kranj, Koroška c. 1, preklicuje štampiljko
pravokotne oblike 3,5 x 2,5 cm z vsebino:
MERKUR d.d. Kranj, Kranj, Koroška cesta 1, TRGOVINA NA DEBELO, Naklo,
Cesta na Okroglo 7, številka 47.
Ob-2251
Emona ribarsko, d.o.o., Veselova 14,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike 5,4 cm × 2,7 cm – v levem zgornjem kotu je znak Emone “okrogli E” in
napis emona, v levem spodnjem kotu je
logotip ribarstva “riba” v sredini ribe je
velika črka R, pod ribo valovita črta. Desno od ribe z velikimi črkami piše
RIBARSTVO,
pod
njim
d.o.o.,
LJUBLJANA in številka 2.
Št. 58/97
Ob-2183
IMOS Inženiring, d.d., LB Hipo,
d.o.o., in Društvo arhitektov Ljubljane
objavljajo
izid
javnega, anonimnega, enostopenjskega,
državnega, projektnega natečaja z
vabljenimi udeleženci za pridobitev
arhitekturnih rešitev stanovanjskih
objektov na območju urejanja ŠS 1/9 ob
Koseškem bajerju v Ljubljani
Ocenjevalna komisija je podelila naslednje nagrade in odkupe:
1. Objekt P + 3
Zvišan odkup v znesku 427.000 SIT
prejme elaborat pod šifro “CASAE”.
Avtorji: Gorazd Ravnikar, dipl. inž.
arh., Andrej Ravnikar, dipl. inž. arh., Bojan Vavpotič, dipl. inž. arh., Andrej Weingerl, dipl. inž. arh., vsi D.I.A., d.o.o., Ljubljana.
Konzultant za konstrukcijo: Matic
Smrajc, dipl. inž. gr.,
konzultant za inštalacije: Igor Lesjak,
dipl. inž. str.
Zvišan odkup v znesku 427.000 SIT
prejme elaborat pod šifro “PATIO”.
Avtor: Aleš Vodopivec, dipl. inž. arh.,
sodelavci: Rok Bogataj, abs. arh., Vlatka Ljubanovič, abs. arh., Tonček Žižek,
abs. arh.
Zvišan odkup v znesku 427.000 SIT
prejme elaborat pod šifro “40497”
Avtorja: Apolonija Šušteršič, dipl. inž.
arh., Matija Bevk, štud. arh.
Sodelavci: Nicholas Dodd, MA BiA, Iztok Lemajič, abs. arh., Jochen Plass, dipl.
inž. arh., Vasa Perovič, MA BiA.
Avtorji treh odkupljenih elaboratov bodo povabljeni, da v smislu priporočil, ki jih
bo posredovala natečajna komisija in razpisovalci, dopolnijo svoje elaborate. Na
podlagi teh dopolnitev se bodo razpisovalci natečaja skupno z natečajno komisijo
opredelili do predloga, ki bo podlaga za
izvedbo.
2. Objekt P + 2
Znižano prvo nagrado v znesku 640.000
SIT prejme elaborat pod šifro “51258”.
Avtorji: arhitektura: Rok Oman, abs.
arh., Špela Videčnik, abs. arh.,

Ob-2180
Na podlagi sklepa direktorja št. 74 o odprodaji osnovnih sredstev z dne 7. maja 1997
objavlja Sklad RS za razvoj
javni razpis
z zbiranjem ponudb za nakup osebnih
računalnikov 486/33, 486/40, 486/40 in
486/66 z 8 MB RAM spomina brez
možnosti nadgradnje
Ponudbe morajo prispeti na Sklad RS za
razvoj, Dunajska 160, Ljubljana, najpozneje
v 8 dneh od dneva objave razpisa v zaprti
ovojnici z napisom “za javni razpis za nakup
računalnika”.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.

Št. 145/97
Ob-2181
Kmetijska zadruga Črnomelj, Črnomelj,
Kolodvorska 39, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin vpisanih v z. k.
vl. 855 k.o. Loka – stare klavnice, v
Črnomlju, na Ločki cesti št. 3
1. Javna dražba bo 12. 6. 1997 ob 10. uri
v poslovnih prostorih Kmetijske zadruge Črnomelj, Črnomelj, Kolodvorska 39.
2. Predmeti dražbe so nepremičnine, ki
so vpisane v z. k. vl. št. 855 k.o. Loka, ki se
sestoji iz parc. št. 1253/8 stanovanjska stavba (hiša) v izmeri 49 m2, dvorišče v izmeri
7 a 17 m 2, dve zgradbi v izmeri 3 a 38 m2 in
1253/30 pašnik v izmeri 2 a 39 m2 , ki v
naravi predstavlja objekte in zemljišča stare
klavnice v Črnomlju, Ločka cesta št. 3, po
izklicni ceni, v višini tolarske protivrednosti 80.000 DEM.
3. Udeleženci javne dražbe morajo tri dni
pred pričetkom javne dražbe, položiti varščino v višini 10% izklicne cene, v blagajni KZ Črnomelj ali na žiro račun št.
52110-601-13544 pri APP Črnomelj.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in se izkažejo z ustreznim potrdilom iz sodnega registra in potrdilom o
plačilu varščine;
– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu RS in potrdilom o plačilu
varščine.
5. Nakup nepremičnin se opravi po sistemu “videno-kupljeno”, kasnejših reklamacij se ne bo upoštevalo.
6. Za preračun zneskov določenih “v tolarski protivrednosti DEM” v tolarje, se upošteva srednji tečaj Banke Slovenije, na dan
plačila.
7. Prodajno pogodbo mora najugodnejši
ponudnik podpisati v 5 dneh po končani
javni dražbi.
8. Kupec mora kupnino plačati takole:
– razliko od plačane varščine do 10%
kupnine in 27,5% v roku 5 dni po podpisu
pogodbe,
– 25% najkasneje do 30. 6. 1997,
– 37,5% v devetih enakih mesečnih obrokih, to je najkasneje do 31. 3. 1998.
V kupnino se všteje plačana varščina.
Če kupec ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zadržana.
9. Za predmet dražbe plača kupec davek
na promet nepremičnin in stroške za vknjižbo v zemljiško knjigo, ki bo izvedena takoj
po plačilu celotne kupnine.
10. Prodajalec plača vse ostale stroške,
ki so povezani z realizacijo javne dražbe in
sklenitvijo prodajne pogodbe.
11. Kupcu bodo nepremičnine izročene
v last in posest, takoj po plačilu celotne
kupnine.
12. Neuspešnim ponudnikom bo vplačana varščina, brez obresti, vrnjena v roku 3
dni po končani javni dražbi.
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13. Vsi dodatni pogoji in informacije so
na voljo na naslovu pooblaščenega podjetja
Leran, d.o.o., Novo mesto, Lebanova ul. 24,
tel./faks 068/322-282 in tel. 068/342-470
ali mobitel 0609/633-553, ogled nepremičnin po dogovoru.
KZ Črnomelj
Št. 061
Ob-2182
Skladno s 7. členom statuta Banke Koper,
d.d. in poslovnikom o postopku prodaje imenskih delnic Banke Koper, vas obveščamo o
prodaji
naslednjih rednih delnic Banke Koper,
d.d.
Prodajalec

Št. delnic Cena za delnico

P.F.C.I., d.o.o.,
Koper
6700
7.100
Obstoječi delničarji Banke Koper imajo
prednostno pravico odkupa, ki jo lahko uveljavljajo 15 dni od objave v Uradnem listu
RS. Interesenti naj pošljejo svoje ponudbe na
naslov: Banka Koper, d.d., Oddelek vrednostnih papirjev, Pristaniška 14, 6502 Koper, oziroma na faks št. 066/451-369.
Banka Koper, d.d.
Avtoprevozništvo Bižal Dušan, Ljubljanska 95, Domžale, preklicuje priglasitveni list,
št. 06-0092/94, izdan dne 9. 2. 1994. g-31163
Blow up d.o.o., Bohoričeva 11, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 0414972 in
zeleno karto, izdala zavarovalnica Adriatic.
s-31325
Boc Jože, Podlipoglav 18 b, Ljubljana,
preklicuje štampiljko z vsebino: AC Murgle
družba za trgovino, gostinstvo in storitve
d.o.o. Ljubljana. s-31009
Charme d.o.o., Rusjanov trg 2, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico AOP, št.
397193, izdala zavarovalnica Adriatic.
s-31234
Čarman Motors d.o.o., Celovška 330,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0443865, izdala zavarovalnica Adriatic.
s-31334
Delikatesa d. d., Stegne 3, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št. 0455054, izdala zavarovalnica Adriatic za AUDI A4, št. šasije WAUZZZ8DZTA205636. s-31025
Kušar Slavka, Podlipoglav 30, Dobrunje,
preklicuje delovno dovoljenje za Kecolli Muharrem, št. 0424458560 izdano dne 14. 5.
1997. s-31148
Sacom d.o.o., Kumrovška 11, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino:SACOM d.o.o. Bratovševa ploščad
26 Ljubljana. s-31136
Turk Dušan, Trata IV/3, Kočevje, preklicuje carinsko deklaracijo, izdala Carinska
uprava Ljubljana. g-31144
Turk Dušan, Trata IV/3, Kočevje, preklicuje homologacijo, št. 2361/965054, izdal
Autotrade Hyundai Ljubljana. g-31145
Zdravstveni dom Ljubljana, Miklošičeva
24, Ljubljana, preklicuje štampiljko z vsebino: dr. GERMAN JADRANKA. s-31176
Žito, Šmartinska 154, Ljubljana, preklicuje matični list za tlačno posodo, št. 50904,
izdala Mestna uprava za inšpekcijske službe
Ljubljana. s-31256
Župnijski urad Trnovo, Kolezijska 1, Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle oblike,
premer 3. 5cm, dvojni krog s križem in palmovo vejo na sredini, z napisom: Nadškofija
Ljubljana+ Župnija Ljubljana-Trnovo. s-31207

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Ahačič Kajetan, Pražakova 16, Ljubljana, potni list št. BA 378404. s-31046
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Fičur Albin, Ul. Bogomira Magajne 8,
Izola, potni list št. BA 226735. p-31117
Frangež Nedeljko, Sestrže 90, Majšperk,
potni list št. BA 506027. g-31321
Gerželj Bojan, Pretnerjeva 9, Postojna,
potni list št. AA 552394. p-31002
Gerželj Mitja, Pretnerjeva 9, Postojna,
potni list št. BA 176040. p-31001

Apollonio Vladimir, Pittonijeva 11, Izola, potni list št. AA 515474. g-31320

Gobec Izidor Jože, Prešernova 18, Maribor, potni list št. BA 108444, izdala UE
Maribor. p-31093

Arah Metka, Krivec 76, Ljubljana, potni
list št. AA 7100. s-31060

Golob Danilo, Ob potoku 6, Radlje ob
Dravi, potni list št. AA 336530. p-31037

Barak Franjo, Gubčeva 7, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 543812. s-31149

Govek Mojca, Ul. Nikole Tesla 5, Žalec,
potni list št. BA 163742. p-31081

Belak Lidija, Zoisova 22, Vir, preklic
preklica potnega lista, št. BA 433612, objavljen v UL RS, št. 22/97. s-31272

Gregorinčič Jožica, Muzejski trg 2, Celje, potni list št. BA 514464. g-31323

Bečkei Mihail, Vojkova 73, Ljubljana,
potni list št. AA 973097. s-31277
Bizjak Bojan, Koroška cesta 122, Maribor, potni list št. AA 283121. p-31003
Brinar Robert, Opekarna 27, Trbovlje,
potni list št. BA 329429. s-31065

Halič Emilija, Ig 399, Ig, potni list št.
AA 50043. s-31269
Hasanič Nermin, Brodarjev trg 10, Ljubljana, potni list št. AA 464034. s-31091
Hercog Ervin, Partizanska 13, Mežica,
potni list št. AA 840898. g-31284

Bubalo Rajko, Za Mošenikom 17, Tržič,
potni list št. AA 361705. g-31322

Hlebanja Mijovič Lilijana, Ribno Za Pižem 10, Bled, potni list št. AA 906135.
s-31199

Ćetković Goran, Archinetova 13, Ljubljana, potni list št. AA 597705. s-31263

Jakopovič Lidija, Ul. Staneta Severja 1,
Maribor, potni list št. BA 433885. p-31029

Ćetković Vukola, Archinetova 13, Ljubljana, potni list št. AA 593552. s-31264

Janežič Aleš, Vodnikova 165, Ljubljana,
potni list št. AA 456360. s-31193

Čarni Dobovišek Darinka, Cesta v Rožno dolino 10, Ljubljana, potni list št.
AA2435. s-31063

Jankovič Vojislav, Puhova 13, Ljubljana, potni list št. AA 313931. s-31289

Čeak Mojca, Pleteršnikova 15, Ljubljana, potni list št. AA 80090. s-31316
Četkovič Jasna, Archinetova 13, Ljubljana, potni list št. AA 593553. s-31265
Četkovič Luka, Archinetova 13, Ljubljana, potni list št. AAv 597706. s-31266

Jenko Aljoša, Levstikova 51, Ilirska Bistrica, potni list št. AA 585913. s-31005
Jug Marjen, Mizarska 5, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI 33397. p-31101
Klemenc Alenka, Šmartno 185, Šmartno/Slovenj Gradcu, potni list št. AA 997017.
g-31128

Čuk Stanislav, Cankarjeva 48, Murska
Sobota, potni list št. AA 915752. p-31017

Knap Jože, Šmartno 180, Šmartno/Slovenj Gradcu, potni list št. AA 771785.
g-31126

Čulaja Štefka, Izlake 21, Izlake, potni
list št. BA 187926. p-31012

Kocjan Ana, Lomanoše 27, Gornja Radgona, potni list št. AA 667790. p-31043

Dovžan Ivan, Medenska 81 a, Ljubljana,
potni list št. AA 305670. s-31275

Kondič Marko, Kolodvorska 23, Postojna, potni list št. AA 623386. s-31185

Dovečar Janko, Osluševci 3, Podgorci,
potni list št. AA 324542. g-31273

Kordež Roman, Trg 29, Prevalje, potni
list št. BA 218012. g-31198

Drača Predrag, Polje 363 a, Ljubljana,
potni list št. BA 521287. s-31329

Koritnik Primož, Črtomirova 24, Ljubljana, potni list št. BA 588007. s-31211

Dujovič Danilo, Valjavčeva 4, Kranj,
potni list št. AA 575168, izdala UE Kranj.
s-31180

Kosanovič Gregor, Miklošičeva 19,
Domžale, potni list št. AA 491828. s-31182

Đorđić Branimir, Hudovernikova 11,
Ljubljana, potni list št. BA 443735. s-31244
Ferran Feliks, Sveti Peter 25, Sečovlje,
potni list št. PVS 4446. g-31130

Kostič Miloš, Ul. bratov Učakar 90,
Ljubljana, potni list št. AA 596396. s-31270
Kovač Igor, Sestranska vas 16, Gorenja
vas, potni list št. AA 82218, izdala UE Škofja Loka. s-31324
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Krajšek Beno, Stjenkova 6, Postojna,
potni list št. AA 72373. p-31080

Pintarič Bernardka, Noršinci 31, Martjanci, potni list št. BA 092647. p-31021

Železen Simon, Sotina 40 a, Rogašovci,
obmejno prepustnico, št. 36093/94. p-31022

Kukovec Igor, Herbersteinova 33, Ljubljana, potni list št. BA 626054. s-31120

Polc Alojzija, Podvine 7, Zagorje, potni
list št. BA 156055. p-31113

Druge listine

Kuzmijak Luka, Ob žici 3, Ljubljana,
potni list št. AA 293499. s-31253

Potrata Urška, Čeče 77, Hrastnik, potni
list št. AA 335274. p-31058

Abram Dušan, Rožno 36, Brestanica,
vozniško dovoljenje, št. 12495. p-31123

Levstek Stanislav, Kajuhova 34 a, Ljubljana, potni list št. AA 710242. s-31311

Rebolj Eva, Bezje 8, Kranjska gora, potni list št. AA 196611. p-31038

Likar Nives, Batuje 69, Črniče, potni list
št. BA 581563. g-31283

Resnik Frančiška, Šmartno v Tuhinju 2,
Laze, potni list št. BA 417034. s-31186

Alešovec Božidar, Kandrše 19 d, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1739.
s-31045

Lorenčič Darja, Kurilniška 5, Maribor,
potni list št. AA 65713. p-31018

Ribnikar Mitja, Senično 38, Križe, potni
list št. AA 189801. p-31007

Marenče Gregor, Ul. 28. maja 2 a, Ljubljana, potni list št. BA 248621. s-31230

Rutar Sandi, Na hribih 6, Tolmin, potni
list št. AA 286545. p-31064

Mašera Branko, Sp. Sečovo 18, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. BA 42234. p-31047

Rutar Sandi, Na hribih 6, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 010284.
p-31065

Meško Dimitrij, Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana, potni list št. AA 217855.
s-31044

Samardžić Stevo, Celovška 49, Ljubljana, potni list št. AA 590697. s-31074

Miloševič Boris, Gasilska 7, Selnica ob
Dravi, potni list št. BA 9720. p-31020

Sošič Kristijan, Albina Dujca 4, Divača,
potni list št. BA 374755. p-31044

Milošič Stanislav, Velika Varnica 5,
Zgornji Leskovec, potni list št. AA 462521.
s-31178

Srenjšček Ida, Ljubljanska 87, Domžale,
potni list št. BA 251302. g-31187

Arah Metka, Krivec 76, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 189478.
s-31061
Arzenšek Barbara, C. Kozjanskega odreda 81, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8124. p-31121
Arčan Mihael, Kocbekova 17, Škofja
vas, dijaško izkaznico Šolskega centra Velenje, št. DI042977. p-31011
Babajič Zahid, Goriška cesta 43, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22171. p-31100
Babić Ljubomir, Brilejeva 16, Ljubljana, izpit o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 603029.
s-31190

Mozgan Tanja, Razgled 33, Piran, petletno listino, št. 12329. g-31129

Stanič Edmond, II. prekomorske brigade
43 d, Koper, potni list št. AA 517061.
g-31131

Mueller Lukič Uršula, Pot na Fužine 11,
Ljubljana, potni list št. BA 413512. s-31138

Starešinič Janko, Preloka 54, Vinica, potni list št. AA 24845. p-31056

Bajramali Ameti, Stari trtg 23, Velenje,
zavarovalno polico, št. 449223, izdala zavarovalnica Adriatic. p-31055

Munda Tadeja, Mlaška 3, Mlaka pri Kranju, potni list št. BA 158840, izdala UE
Kranj. s-31150

Šenk Zoran, Hrib 9, Preddvor, potni list
št. AA 345489, izdala UE Kranj. s-31251

Ban Boštjan, Ivana Rozmana 3, Sežana,
vozniško dovoljenje, št. 12222. p-31076

Tanko Peter, Goriča vas 95 a, Ribnica,
potni list št. BA 95566. s-31312

Bedenik Simona, Opekarna 2 a, Trbovlje, priglasitveni list, št. 55560025, izdala
RUJP Trbovlje. g-31139

Muri Peter, Zg. Jezersko 72, Zgornje Jezersko, potni list št. AA 300245, izdala UE
Kranj. s-31304

Urbančič Friderik, Drašiči 22, Metlika,
potni list št. AA 339330. g-31282

Belič Damjan, Rožna dolina C. XXI 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 144112. s-31013

Murnik Štefanija, Pšata 26, Cerklje, preklic potnega lista, objavljenega v UL RS, št.
22/97. g-31071

Veber Jure, Zg. Hoče 26 d, Hoče, potni
list št. BA 84668. p-31009

Mustedanagič Sabina, Staničeva 33,
Ljubljana, potni list št. BA 313826. s-31279

Velagič Adis, 9. korpus 20, Izola, potni
list št. BA 402950. p-31120

Belič Daniela, Sp. Sečovo 56, Rogaška
Slatina, zaključno spričevalo Šole za blagovni promet, št. 62-11-1-2. g-31171

Novak Marjan, Bohoričeva 34, Ljubljana, potni list št. AA 93601. s-31140

Velenšek Teodora, Zg. Grušovlje 16 a,
Šempeter, potni list št. AA 385737. p-31083

Benič Mirko, Cesta 1. maja 26 a, Jesenice, delovno knjižico. g-31073

Novinšek Lovro, Grilcev grič 19, Vrhnika, potni list št. AA 195589. s-31280

Velič Hasan, Trg na Stavbah 10, Litija,
potni list št. AA 416336. s-31276

Oplotnik Andrija, Dobriša vas, Petrovče, potni list št. AA 89392. p-31103

Vester Damjan, Zagoriška 12, Bled, preklic preklica potnega lista, št. AA 147153,
objavljen v UL RS, št. 9/97. p-31111

Besednjak Marija, Osek 9, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-31085

Vlačič Klaudio, Kogojeva 4, Portorož,
maloobmejno prepustnico, št. AI 4396.
g-31192

Bevc Miran, Parecag 34, Sečovlje, vpisni list za čoln PI-2042, št. 01/03-143/83
izdan dne 16. 3. 1983. g-31072

Osojnik Lilijana, Trg 29, Prevalje, potni
list št. BA 327123. g-31197

Vlačič Žanet, Kogojeva 4, Portorož, maloobmejno prepustnico, št. AI 4677-PVS.
g-31188

Bizjak Eljo, Štrancarjeva 5 a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABCFG, št.
S252024. g-31239

Pavlič Boštjan, Goričane 59 d, Medvode, potni list št. BA 172665. s-31056

Vončina Darja, Mladinska 4, Spodnja
Idrija, potni list št. AA 949104. p-31068

Peklar Milanka, Splavarska 2, Spodnji
Duplek, potni list št. AA 658102. p-31006

Zajec Bojan, Novo polje C. XVI/11,
Ljubljana, potni list št. AA 4910. s-31278

Biščevič Senad, Modra 7, Sanski most,
spričevalo za viličarja, izdal Šolski center
Litostroj leta 1986. s-31285

Petric Blaž, Podjunska 13, Ljubljana,
potni list št. AA 457688. s-31135

Zajec Viljem, Savska 2, Lesce, duplikat
potnega lista, št. AA 331787. g-31281

Oplotnik Žaneta, Skojevska 54, Tuzla,
potni list št. BA 391121. p-31102
Osojnik Jožefa, Ob Meži 25 a, Prevalje,
potni list št. AA 840020. g-31195

Besednjak Maja, Osek 9, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-31086

Biščevič Senad, Modra 7, Sanski most,
spričevalo za avtodvigalo, izdal Šolski center Litostroj leta 1986. s-31286
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Blatnik Janez, Pot Draga Jakopiča 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 90548. s-31084

0024/00-23/1995, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. g-31019

Doljak Matej, Ulica Franca Baliča 28,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 29606. p-31057

Bokan Borut, Dolič 4, Kuzma, vozniško
dovoljenje, št. 21209. p-31090
Bosnič Dragoja, Zadobrovška 86, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
127726. s-31333
Bradaška Mateja, Zagrebška 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
157840. s-31196

Cekuta Franc, Vavpča vas 20 a, Semič,
zavarovalno polico, št. 392899, izdala zavarovalnica Adriatic. g-31216

Donko Anton, Dol. Bistrica 1 a, Črenšovci, zaključni izpit. p-31116

Celec Franc, Bakovci 52, Murska Sobota, delovno knjižico. p-31054

Donoša Danijel, Prvomajska 20, Murska
Sobota, zavarovalno polico. p-31033

Cerovšek Franc, Ul. pohorskega bataljona 14, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11. g-31227

Dovžak Drago, Šempas 10, Šempas, listino. p-31108

Brajko Ada, Korte 2 a, Izola, zeleno karto. g-31246

Cimerman Tomaž, Razdrto 9, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
29078. g-31096

Brancelj Magda, Vodnikova 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 355836, izdalazavarovalnica Tilia. s-31297

Cimprič Lado, Retje 26 a, Loški potok,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5534.
s-31236

Bregar Marjan, Jezerska c. 85, Kranj,
diplomo srednje šole. g-31083

Colnarič Janez, Kidričeva 78, Rogaška
Slatina, zavarovalno polico, št. 416863.
g-31132

Brence Sonja, Pohorska 10, Zg. Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11808. g-31235
Brezavšček Borut, Hruševo 67, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
185705, S 1138231, izdala UE Ljubljana.
s-31274
Breznikar Anton, Ribiška pot 9, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12561. s-31033
Brinar Robert, Opekarna 27, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9505.
s-31064
Brišček Vanja, Tržaška cesta 18, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8934,
izdala UE Postojna. p-31088
Briščik Marij, Rožnik 10 a, Ankaran, zavarovalno polico, št. 372499. g-31302
Brlan Stanislav, Triglavska 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
80641. s-31268
Brumec Bojan, Klopce 8 a, Zg. Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17683. g-31229
Brumec Mitja, Črešnjevec 80, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15051. g-31110
Brčan Boštjan, Luče 32, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske
šole Ljubljana. s-31101
Bukovec Miha, Novo polje C. VII 3 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 146266. s-31243
Buliči Avdula, Kidričevo 34, Nova Gorica, delovno knjižico. p-31109
Burica Nataša, Zasavska cesta 48, Ljubljana, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem Ljubljana, izdana leta 1992.
g-31031
Carboni Mario, Pittonijeva 16, Izola, reprezentativno obrtno dovoljenje, št. 015703/

Cvelbar Roman, Male Poljane 16, Škocjan, zavarovalno polico, št. 0698865.
g-31092
Cvitkovič Mojca, Črnomelj, vozniško
dovoljenje. p-31112
Čagorac Danijela, Kvedrova 12, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 42069. g-31109
Čaušević Aljoša, Neubergerjeva 7, Ljubljana, izkaz o šolskem uspehu, izdala Osnovna šola Boris Ziherl Ljubljana leta 1994.
s-31027
Čehovin Jurij, Vrtna 3, Štore, vozniško
dovoljenje. p-31015
Černe Neža, Avsečeva 24 d, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14895.
s-31317
Černjavič Vladimir, Šprinc 3, Ljutomer,
delovno knjižico. p-31107
Čurič Zoran, Kazaziča 4, Mostar, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalni center Litostroj, izdano leta 1976. s-31007
Dantovič Čamil, Ul. Tuga Vidmarja 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S475131, št. reg. 4194, izdala UE Kranj.
g-31100
Dedič Habib, Bazoviška 4, Koper, zavarovalno polico, št. 0459368, izdala zavarovalnica Adriatic. g-31011
Del Giusto Julijana, Liminjanska 17, Portorož, diplomo Filozofske fakultete Ljubljana, izdano leta 1967. g-31012
Demšar Stanislav, Hotovlje 38, Poljane,
zavarovalno polico, št. 1059393, izdala zavarovalnica Slovenica. s-31248

Drole Ivan, Dunajska 433, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1053/70-86, izdala Luška kapetanija Koper leta 1986 na ime Drole Janko.
s-31314
Drufovka Rosanda, Vojkova 7, Kanal,
spričevalo. p-31073
Dujo Krešo, Borovec 5, Kočevska reka,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Centra strokovnih šol in osebnih storitev
Ljubljana, izdana leta 1992. s-31029
Dular Gregor, Brankova 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 30593, izdal
LPP. s-31119
Đorovič Marko, Angelce Ocepkove 17,
Ljubljana, delovno knjižico. s-31202
Erzin Mihael, Grošljeva 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0397444, izdala zavarovalnica Adriatic. s-31115
Fajfar Matjaž, Mlekarska 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S642625, št.
reg. 31558, izdala UE Kranj. g-31016
Fazlič Šefik, Krasulje 57, Ključ, indeks
Gradbene delovodske šole Ljubljana, izdan
leta 1987. s-31166
Feher Franc, Mostje 4, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 5416.
p-31024
Feher Franc, Mostje 4, Lendava, certifikat ADR, št. 8557, izdal MNZ RS- IVD
Maribor dne 7. 6. 1996. p-31026
Ferenčič Goran, Mestne njive 21, Novo
mesto, spričevala 1., 2. in 3. letnika in zaključno spričevalo Gostinske šole izdano leta 1978 na ime Drakšič Višnja. g-31164
Ficker Danilo, Vojkovo nabrežje 28, Koper, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za voditelja čolna, št. 02/13-2246/86.
g-31014
Filipčič Branko, Pišece 116, Pišece,
končno spričevalo Srednje lesarske šole
Škofja Loka, št. I-60/82 izdan leta 1983.
g-31076
Florjančič Marko, Kočno 4, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11084.
g-31111

Divjak Anja, Tugomerjeva 2, Ljubljana,
spričevalo OŠ Rihard Jakopič Ljubljana, izdano leta 1989. s-31212

Fortuna Matija, Prešernov trg 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36098. g-31117

Doles Janez, Veniše 57 a, Leskovec, preklic vozniškega dovoljenja, kat. ABGH, št.
6368, objavljen v UL RS, št. 29/97. p-31042

Gabrovšek Andrej, Horjul 129, Horjul,
zaključno spričevalo, izdali Titovi zavodi
Litostroj izdano leta 1979. s-31107
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Gajič Rada, Janeza Puharja, Kranj, diplomo in spričevalo Srednje tekstilne in obutvene šole Kranj, izdana leta 1989-90.
g-31175

Haler Branko, Cesta dveh cesarjev 307,
Ljubljana, diplomo Centra strokovnih šole,
elektro smeri, izdana leta 1965. s-31301

Jarc Miha, Staničeva 14, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3659/94, izdala Uprava RS za pomorstvo Koper. s-31035

Girandon Sandi, Beblerjev trg 12, Ljubljana, indeks Trgovske šole Ljubljana, izdan leta 1996. s-31327
G logovšek Damjan, Ulica bratov Bab-

nik 20, Ljubljana, spričevalo 8. razreda
OŠ Miško Kranjec Ljubljana, izdano leta
1991. s-31024
Glogovšek Mihael, Trebež 16, Artiče,
vozniško dovoljenje, št. 10789. g-31094
Golob Gregor, Drejčetova pot 14, Novo mesto, zaključno spričevalo SŠTZG
Novo mestso, št. 1-9070/KS, izdano leta
1988. g-31221
Goršič Marijan, Tominškova 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 83587. s-31023

Hendija Miran, Loke 23, Trbovlje, delovno knjižico. g-31292
Hercog Ervin, Partizanska 13, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8183.
g-31228
Hobič Klara, Pri malnih 31, Kobarid,
vozniško dovoljenje. p-31075
Hobič Vojko, Pri malnih 31, Kobarid,
vozniško dovoljenje. p-31061
Hodžić Emina, Za progo 1, Ljubljana,
spričevalo OŠ Vlado Mihevc Ljubljana na
ime Rekič. s-31090
Hočevar Lena, Cesta na Kremneco 12,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12341. s-31062
Hren Bojan, Notranjska 1 a, Postojna,
vozniško dovoljenje, št. 166642. p-31106

Grabner Katja, Rudarjevo 31, Črna,
spričevalo Zdravstvene šole Slovenj Gradec. g-31167

Hribernik Franc, Smlednik 11 b, Smlednik, delovno knjižico. s-31245

Grah Jožica, Topolovci, Cankova, vozniško dovoljenje, št. 7006. p-31089

Hribernik Marko, Belska cesta 42, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S64281, št. reg. 43247. g-31305

Gračnar Iva, C. kozjan. odreda 4, Štore, zaključno spričevalo 4. letnika Srednje
kmetijske šole Celje. p-31082

Hrovat Alojz, Boharina 28, Zreče, potrdilo o opravljenem tečaju o varnem delu s
traktorjem. g-31157

Gračnar Milko, Stopče 41, Grobelno,
vozniško dovoljenje, št. 10607. p-31122

Hudej Amalija, Drapšinova 7, Celje, vozniško dovoljenje, št. 25806. p-31045

Gregorič Alenka, Goriška cesta 53, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
09448. p-31098

Humar Robert, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, zavarovalno polico in zeleno karto, št. 0420415, izdala zavarovalnica Adriatic. s-31051

Gregorovič Igor, Vena Pilo na 8, Koper, vozniško dovoljenje, št. 2800. g-31226
Grgurevič Lena, Medvedova 7, Maribor,
indeks Pravne fakultete Maribor, št.
71082104 izdan leta 1993. p-31028
Grilc Zorica, Selovec 14, Šentjanž, vozniško dovoljenje, št. 4147. p-31060
Grlica Melita, Brezovica pri Trebelnem
10, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 991599. s-31003
Grobelnik Janko, Kalše 23, Šmartno na
Pohorju,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCEFGH, št. 14835. g-31231
Grobelnik Simon, Stantetova 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22712.
p-31096
Gulič Patricija, Budanje 1 f, Ajdovščina,
indeks Fakultete za tekstilno tehnologijo
Ljubljana, izdan leta 1989. s-31146

Ignjatovič Dejan, Vena Pilona 5, Koper,
zavarovalno polico, št. 393983. g-31093
Ilec Jožica, Potrčeva 26, Ptuj, 4 delnice,
mat. št. 0386, št. 2901951505263, izdala
banka Mercator. g-312903
Isop Francka, Ul. Polonce Čude 3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Hotelske šole Ljubljana, izdano leta 1977 na ime
Dolžan. s-31242

Jazbec Pavel, Sebenje 56, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-31034
Jekovec Primož, Blaževa ulica 1, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Škofja Loka. g-31174
Jenko Gregor, Gregorčičeva 27, Kranj,
zaključno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje šole. g-31294
Jovič Dragan, Pod gradom 26, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 2725. p-31023
Jurišić Magdalena, Cankarjevo nabrežje
10, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Tehniška strojna šola Krško dne
27. 6. 1980 na ime Cemič Magdalena.
s-31038
Kapelj Darko, Kuštrinova 6, Ljubljana,
delovno knjižico. s-31200
Kardaševič Admir, Ruparjeva 8, Jesenice, spričevalo OŠ Polde Stražar Jesenice,
izdano leta 1988. g-31079
Kastelic Franc, Polica 25, Grosuplje, izkaznico za obvezno zdravstveno zavarovanje, št. 0906119. s-31052
Kavčič Robert, Podlubnik 154, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19894, izdala UE Škofja Loka. s-31330
Kačičnik Aleš, C. Kozj. odreda 4, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 41884.
p-31053
Kern Tadej, Britof 134, Kranj, potrdilo o
zaključnem izpitu. g-31158
Kim d.o.o., Brod 9, Podbočje, zavarovalno polico, št. 0398759, izdala zavarovalnica Adriatic. g-31089
Kljajić Ivica, Ul. Tončka Dežmana 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809947, št. reg. 44821, izdala UE Kranj.
s-31040

Ivanek Stjepan, Rjava cesta 2 b, Ljubljana, delovno knjižico. s-31057

Kmet Teja, Snebersko nabrežje 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107068, št. reg. 211484. s-31143

Ivačič Ivo, Štularjeva 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 191827.
s-31021

Kobal Uroš, Gajeva 18, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26878.
s-31022

Jablanšček Martina, Pot v Zapuže 19,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje. g-31103

Kogovšek Anton, Groharjeva 22, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 420603, izdala zavarovalnica Adriatic. s-31262

Jagodič Edvard, Grlice 10 a, Šmarje,
vozniško dovoljenje, št, 849. p-31118

Kolar Milan, Logarovci, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje. p-31104

Guzelj Tomaž, Vodovodna cesta 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
174909, S 15680, izdala UE Ljubljana.
s-31189

Jakšič Bojan, Gornja Bistrica, Črenšovci, zavarovalno polico, št. 428339. p-31077
Jandrioski Tomislav, Einspilerjeva 2,
Ljubljana, delovno knjižico. s-31095

Kolenc Marija, Dobrovnik 162, Dobrovnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2286. p-31124

Hadžić Muhamed, Papirniški trg 8, Ljubljana, izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje. s-31037

Janušič Danijel, Beblerjev trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
131135. s-31055

Komel Dušan, Na gmajni 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 156535.
s-31105
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Koradin Martina, Puntarjeva 17, Koper,
delnice, št. 01157574, izdala M Banka.
g-31159

Latinčič Rajko, Polje cesta XII 2 A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101039249.
s-31041

Milošič Stanislav, Velika Varnica 5,
Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 38955, izdala UE Ptuj. s-31177

Korenc Tina, Ulica 28. maja 73, Ljubljana, indeks Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 1984. s-31313

Lavrenčič Andreja, Ulica Jana Husa 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 160785. s-31070

Korošec Ivan, Makole 3, Makole, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 10430.
g-31307

Lebar Leon, Čentiba 322, Lendava, vozniško dovoljenje. p-31062

Mivšek Irma, Cetore 22, Izola, spričevalo za 3. in 4. letnik Srednje ekonomske in
družboslovne šole Koper, izdana leta
1990-91. g-31049

Korošec Nataša, Breg ob Savi 27, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S420466, št. reg. 19844, izdala UE Kranj.
g-31155
Kostič Miloš, Ul. bratov Učakar 90,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 187393. s-31271
Kovač Koloman, Vanča vas 32, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 502. p-31040
Kovač Nada, Zg. Bistrica 114, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5075. g-31308
Krajnik Rudolf, Mucherjeva 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94268. s-31137
Kramar Robert, Benčičeva 13, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 5540.
g-31224
Kramarič Bojan, Drenovec 3 a, Vinica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5989.
p-31039

Leskovar Boštjan, Šmarje, vozniško dovoljenje, št. 11933. p-31050
Leskovšek Zoran, Maistrova 15, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico na ime Šutulovič,
št. 8820, ser. št. 0105085. s-31127
Logaj Ivan, Ravne pri Mlinšah 8, Izlake,
kartico žiro računa, št. 807011/11/2178, izdala Zasavska HKS Zagorje. p-31087
Lombar Alenka, Goričica 10, Preddvor,
indeks Pravne fakultete Ljubljana, izdan leta
1995. s-31036
Lušin Marija, Trg 25. maja 5 a, Sodražica, delnice, št. 611/441, izdala banka Mercator. g-31222
Marinko Damjana, Na jami 2, Ljubljana,
delovno knjižico. s-31050
Markelič Aleksander, Dregara 42, Gračišče, zavarovalno polico, št. 432029, izdala zavarovalnica Adriatic. g-31215
Markon Grega, Babni vrh, Golnik, vozniško dovoljenje. g-31030

Krančan Marija, Vrhe 12, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11322. g-31306

Markun Grega, Babni vrt 5, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 1167495,
reg. št. 42385, izdala UE Kranj. g-31310

Krek Uroš, Podlubnik 300, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24758,
izdala UE Škofja Loka. s-31183

Matjašič Marjan, Grlinci 16, Juršinci,
dve delnici, št. 421502, izdala banka Mercator. g-31124

Krevs Ladislav, Pod gozdom 5/7, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12514. s-31194

Medvešek Stanislav, Selce 10, Blanca,
vozniško dovoljenje, št. 5453. p-31074

Križaj Alojzija, Reteče 16 a, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11383, izdala UE Škofja Loka. s-31267

Meglič Matej, Pohorskega bataljona 14,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10264. p-31036

Kristan Renata, Pot za Krajem 1, Kranj,
izkaz 1. do 3. razreda OŠ Lucijana Seljaka-DE Orehek, izdan leta 1993. s-31326

Memič Salko, Ljubunci 54, Prozor, zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole
Ljubljana, izdano leta 1982. s-31203

Kuclar Katja, Polhov gradec 26, Polhov
Gradec, diplomo Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo Ljubljana, izdana leta 1990.
s-31043

Mesiček Magdalena, Čeča vas 47, Podplat, zaključno spričevalo, št. IV/1047, izdano dne 21. 6. 1988. g-31170

Kurelac Goran, Gorenjskega odreda 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1130229, št. reg. 47662, izdala UE Kranj.
s-31210

Mihalič Vesna, Stročja vas 63, Ljutomer, zaključno spričevalo. p-31115
Mihelčič Milivoj, Velliščkova 13, Koper, vozniško dovoljenje, št. 27680. g-31225

Mlakar Drago, Cesta v Bevče 44, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
22553. p-31094
Moličnik Jožef, Luče 35, Luče, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4103. p-31010
Mravlja Jurij, Sveti duh 107, Škofja Loka, diplomo o izobrazbi. g-31162
Mrgole Petra, Loke 4, Trbovlje, spričevalo 8. razreda OŠ Trbovlje, izdano leta1993. s-31066
Mrgole Petra, Loke 4, Trbovlje, spričevali 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole
Trbovlje, izdana leta 1994-95. s-31067
Muhič Aleš, Segovci 1 a, Apače, listino.
g-31142
Muhič Emir, Prem 47, Ilirska Bistrica,
spričevalo SGNŠ Veno Pilon Ajdovščina.
g-31080
Muratović Fikret, Sestranska vas 16, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 21940. s-31241
Murtič Ago, Velika Kladuša, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 49682. s-31208
Muršec Janez, Zgornja Senarska 49, Sveta Trojica, spričevalo o zaključnem izpitu
KŠP Tacen, št. III-370/143, izdano leta
1992. s-31048
Muršič Darinka, Posavec 13, Podnart,
listino. g-31141
Nared Boštjan, Kovačeva 6, Cerknica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Postojna,
izdano leta 1992. s-31184
Novak Anton, Telčice 8, Tržišče, spričevali 1. in 2. letnika Centra strokovnih šol
Ljubljana, izdana leta 1980-81. s-31247
Novak Silva, Rogatec 153, Rogatec, diplomo, izdano leta 1975. g-31219
Ocepek Ciril, Cerkova 9, Borovnica, zavarovalno polico, št. 404488, izdala zavarovalnica Adriatic. s-31260
Ocvirk Klemen, Velesovska 81, Šenčur,
zavarovalno polico, št. 0366960, izdala zavarovalnica Adriatic. g-31087

Miketič Jože, Golek 13, Vinica, delovno
knjižico, št. 676. g-31293

Ogorevec Srečko, Jamova cesta 64, Ljubljana, zavarovalno polico št. 0460612, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-31255

Langus Dagi, Vodnikovo naselje 36,
Ljubljana, delovno knjižico. s-31254

Miklič Irena, Hruševska 58, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0419844, izdala zavarovalnica Adriatic. s-31328

Omahen Matjaž, Jelovška 20, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0419488, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-31315

Lapornik Danijel, Ul. XIV. divizije 4,
Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6102. p-31019

Milošič Stanislav, Velika Varnica 5,
Zgornji Leskovec, zavarovalno polico, št.
430689, izdala zavarovalnica Tilia. s-31179

Osojnik Lilijana, Trg 29, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16276.
g-31102

Lalevič Milovan, Triglavska 7, Ljubljana, 25 delnic prve emisije, št. 00208647,
izdala M Banka. spričevalo. s-31106
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Osterc Jože, Dragovič 33, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8185, izdala UE Ptuj. p-31066

Podjavoršek Natalija, Lipa 19, Frankolovo, listino, št. 36345. p-31072

Ristanovič Dragan, Foitova 4, Velenje,
zaključno spričevalo Rudarsko tehnične šole Velenje, izdano leta 1984. p-31084

Ozis Marija, Javorje 32 a, Gorica pri
Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5855. p-31063
Pangeršič Tončka, Markovo 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16964.
s-31331
Parovel Damjan, Gortanova 2, Izola,
vozniško dovoljenje. p-31119
Paškulin Samo, Levčeva 13 b, Mengeš,
spričevali 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Kamnik, izdana leta 1994-95.
s-31069
Pelc Janko, Voduškova 27, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehničnih strok Ljubljana, izdana leta 1990. s-31258
Perše Jože, Ižanska 430, Ljubljana, delovno knjižico. s-31058
Pesko Alenka, Ribnik 9, Kisovec, zaključno spričevalo Gostinske šole Zagorje,
izdano leta 1982. p-31041
Peterka Darja, Mire Lenardičeve 13,
Ljubljana, delovno knjižico. s-31133
Petrič Jelka, Gradež 23, Turjak, indeks
Trgovske šole Ljubljana, izdan leta 1996.
s-31257
Peštalič Amir, Šmiklavž 62, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9437.
p-31035
Pečnik Boštjan, Šeškova 9, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-31168
Pečovnik Samo, Ulica Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 205488. s-31205
Pfeifer Alenka, Klemenova 80, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
163109. s-31181
Pikuš Albert Domen, Endliherjeva 19,
Ljubljana, indeks Srednje gradbene in ekonomske šole Ljubljana, izdan leta 1988.
s-31114

Pogorelc Marjan, Robindvor 34, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 5047. p-31004
Pohleven Stanislav, Pod hrasti 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41303. s-31121
Poljak Dunja, Ob potoku 8, Novo mesto,
indeks Ekonomsko poslovne fakultete Maribor, izdan leta 1996. s-31153
Popovič Marijan, Tlake 31, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16060.
s-31004
Porenta Henrik Vladimir, Brodarjev trg
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16361. s-31054
Potočnik Silvo, Žetale 51 a, Žetale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19205, izdala UE Ptuj. g-31303
Praček Ivo, Bubanje 5 a, Vipava, spričevalo 3. letnika Srednje pomorske šole Piran,
izdano leta 1983. g-31295
Praček Janja, Obrije 29 a, Ljubljana, spričevalo o zaključne izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
1991 na ime Anžur. s-31097
Pregelj Robert, Slomškova 14, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. 951660.
g-31237
Prodanovič Boris, Ulica Bratov Učakar
102, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1107402. s-31002
Prosen Igor, Kuteževo 53, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. letnika in diplomo Srednje
kovinarske šole. g-31169
Prosen Marko, Drenov grič 168, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13013. s-31122
Pucelj Matjaž, Avgustinčičeva 23, Ljubljana, diplomo Srednje šole za strojništvo
Ljubljana, izdana leta 1989. s-31032
Pšeničnik Maks, Lib. gora 16, Liberiče,
vozniško dovoljenje, št. 4590. p-31005

Pinter Mira, Oljčna pot 13 f, Koper, diplomo SEDŠ Koper, izdano leta 1986 na
ime Muženič. g-31082

Rakuša Marija, Stantetova 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25859.
p-31099

Pipan Stanislav, Kajakaška 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101002. s-31068

Ramovš Jože, Stara Loka 124, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5879. g-31240

Planinšek Miran, Stari trg 269 a, Slovenj
Gradec, originalno spričevalo o zaključnem
izpitu, št. A-169. g-31077

Rauh Igor Potemkin, Prešernova 16, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Ljubljana, izdano leta
1992. s-31059

Plaznik Nikolaj, Spodnje Jezersko 18,
Zgornje Jezersko, zaključno spričevalo Avtomehanske šole Škofja Loka, izdano leta
1970. s-31173
Požlep Zdenko, Tevče 12 a, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8264.
p-31049

Rožman Anton, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, spričevalo Šole za voznike Ježica,
izdano leta 1981. g-31078
Robar Jože, Simona Jenka 9, Domžale,
spričevalo Šole za voznike motornih vozilLjubljana, izdano leta 1973. s-31204
Ropič Gorazd, Poljanska 54, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1396, izdal
LPP. s-31288
Rozman Danijel, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 38111, izdal LPP. s-31099
Rozman Vinko, Ljubljanska 3 a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
3803, izdala UE Kamnik. s-31287
Runco Brigita, Krožna cesta 6, Koper,
indeks Pedagoške fakultete Ljubljana 1. letnika, enota Koper. g-31165
Saturn d.o.o., Oplotniška 2 a, Slovenske
Konjice, delovno knjižico, izdano na ime
Kundih Darka. g-31290
Selman Flori, Cesta OF 46, Trbovlje, zavarovalno polico, št. 334390, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-31300
Simčič Boris, Pivška 1, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11538.
p-31014
Simčič Marjan, Medana 53, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BF.
p-31079
Sladič Tomaž, Penčice 4, Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10168. s-31086
Sok Andreja, Moškanjci 75 a, Gorišnica,
preklic indeksa št. 93409909. g-31015
Sorčič Marko, Vodnikova 179, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Tehniške šole za
strojništvo Ljubljana, izdano leta 1980.
s-31250
Stanko Branko, Hotiza 44, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9756.
p-31025
Starman Aleš, Hafnerjevo naselje 16,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
0285769, izdala zavarovalnica Tilia.
s-31147
Starovasnik Leopold, Zg. Rečica 25,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5479. p-31016
Stele Anica, Podboršt pri Komendi 19,
Komenda, indeks Filozofske Fakultete Ljubljana, izdan leta 1995. s-31206

Razbornik Bojana, Jerančičeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849588, št. reg. 144084. s-31318

Stopar Robert, Male Žablje 57, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S196808. g-31118

Redžič Mustafa, Koželjskega 5, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13175. p-31095

Strojan Mojca, Partizanska pot 10 a, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2928. s-31191
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Suljič Hase, Klobovsova 2, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
14478. s-31259

Teržan Ivan, Trnov hrib 19, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10093.
p-31059

Vesel Borut, Korytkova 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 152540.
s-31154

Šelih Ivanka Adriatic d. d., Šarhova 8,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
449676. g-31088

Terzič Zvonimir, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 168082. s-31085

Vidič Robert, Sočebranova 12, Solkan,
delovno knjižico. p-31052

Šest Alenčica, Celovška 189, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ivan Cankar Ljubljana, izdano leta 1967. s-31108

Tlaker Nataša, Triglavska 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 191015.
s-31213

Šest Ludvik, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
izkaznico vojnega veterana, št. 4378, izdala
UE Ljubljana Šiška. s-31209

Tomažin Jože, Valjavčeva 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S642811,
št. reg. 14325, izdala UE Kranj. s-31006

Šetina Jurij Matjaž, Matjanova pot 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1036676,
izdala zavarovalnica Slovenica. s-31298

Topolovec Irena, Tabor 56 b, Tabor, diplomo Srednje tehnične šole Maršala Tita,
št. I/199, izdano leta 1986. g-31296

Šinkec Sidonija, Križevci 101, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo 1. letnika, št. 129.
p-31070

Trampuš Vito, Puhova 6, Ljubljana, delovno knjižico. s-31201

Šiška Marko, Maroltova 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31315.
s-31261
Škorjanc Jožica, Slake 7, Podčetrtek,
spričevalo Šole za prodajalce Celje, izdano
leta 1978. g-31081
Škufca Jože, Srebrniče 13, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 2616.
g-31238
Štefelin Mojca, Podlubnik 113, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, št. 20159, izdala UE Škofja Loka. g-31156
Štrukelj Nataša, Vodnikova 127 a, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v UL RS, št. 26/97. g-31010
Štumpfl Anita, Gasilska 3, Muta, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec. g-31020
Šumak Jožef, Ljutomer, vozniško dovoljenje. p-31046
Šumak Mitja, Grossmanova 8, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-31027
Šuštar Franc, Bukovica 1/b, Vodice, dovoljenje za čoln, št. 02/13-1697/94, izdala
Uprava RS za pomorstvo Koper. s-31252
Švegelj Darinka, Remihova 22, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1008.
g-31309
Švencbir Andrej, Kašova 12, Vojnik,
zdravniško spričevalo. p-31078
Tegelj Peter, Iška Loka 31, Ig, zavarovalno polico, št. 430844, izdala zavarovalnica Tilia. s-31047
Temlin Marija, Andrejci, Martjanci, vozniško dovoljenje, št. 16309. p-31031

Turnšek Branko, Dobriša vas 57, Petrovče, inštruktorsko dovoljenje, kat. ABCE, št.
177. p-31048
Tušek Dragica, Kraigherjeva 28, Ptuj, tri
delnice. g-31160
Tušek Klemen, Na plavžu 23, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
22465, izdala UE Škofja Loka. s-31026
Ulčar Mirko, Alpska 17, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 11605. g-31018
Umer Majda, Cankarjeva 21, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Šolski
center za blagovni promet Ljubljana leta
1976 na ime Perič. s-31042
Urbanc Gorazd, Nanoška 26, Ljubljana,
delovno knjižico. s-31008
Urbančič Franc, Višnarjeva 2, Medvode,
čuvajsko izkaznico in čuvajski znak, št. 721,
izdala Ribiška zveza Slovenije dne 22. 10.
1988. s-31075
Urek Vilko, Slogonsko 37 c, Kapele,
vozniško dovoljenje. p-31092
Urek Zofija, Slogonsko 37 c, Kapele,
vozniško dovoljenje. p-31091
Uršič Nadja, Na griču 7, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, št. 2658. p-31067

Vidonja Peter, Kvedrova 16, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
13225. g-31232
Viktorovski Boris, Ulica 1. maja 5, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4094. s-31319
Vilhelm Igor Boštjan, Celovška 185,
Ljubljana, diplomo Srednje lesarske šole
Škofja Loka, št. 281-56/88, izdano leta
1988. s-31299
Virant Igor, Cirje 19, Raka, spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Vič Ljubljana,
izdano leta 1992. s-31098
Vlah Andrej, Tržaška 51, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2536, izdala
LPP. s-31214
Vodušek Franci, Dobrovlje 4, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BH, št. S1105036,
št. reg. 7917. p-31069
Vogrinčič S. in G., Polanškova 5, Ljubljana, vpisni list za čoln PI 2698, št.
0103462/89, izdala Uprava RS za pomorstvo
Koper dne 23. 6. 1989. s-31152
Vogrinčič Srečko, Polanškova 5, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-250/1-88, izdala Uprava
RS za pomorstvo Koper. s-31151
Volgyi Silvija, Gornji Lakoš 36 a, Lendava, listino. p-31114
Vouri Jožef, šolsko naselje 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
3550. p-31013
Vuga Nada, Istrski odred 6, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3795. g-31116
Vukelj Aleš, Kajuhova 11, Bled, obvestilo o uspehu o maturi, izdal Državni izpitni center Ljubljana leta 1995. s-31053

Vajdič Irena, Ulica prvoborcev 19, Zagorje, spričevalo. p-31051

Vukovič Mladen, Petrovičeva 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
124214. s-31249

Veberič Jožef, Grabonoš, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, št. 3021. p-31110

Vuksanovič Natalija, Turjaška 4, Kočevje, vozniško dovoljenje, št. 10595. g-31017

Vegalj Aleš, Polje C. XXX/2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 455977, izdala zavarovalnica Adriatic. s-31217

Zabukovec Branko, Novo polje C. VIII
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 192171. s-31125

Veljkovič Vesna, Postaja 8, Most na Soči, vozniško dovoljenje, št. 443632. p-31071

Zadnik David, Cesta na Markovec 49,
Koper, vozniško dovoljenje. g-31112

Tepeš Milan, Trlično 4 c, Rogatec, diplomo Trgovske šole Celje, izdano leta
1971. g-31218

Vene Nataša, Za mostičkom 2, Notranje
Gorice, zavarovalno polico in kupone, št.
404663, izdala zavarovalnica Adriatic.
s-31172

Zalar Tomaž, C. pod Slivnico 4, Cerknica, dve delnici II. emisije, izdala M banka.
g-31123

Tepeš Silva, Trlično 4 c, Rogatec, diplomo Trgovske šole Celje, izdano leta 1976
na ime Bele. g-31161

Verbič Sonja, Veliki vrh 49 a, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
07062. p-31097

Zalar Tomaž, C. pod Slivnico 4, Cerknica, 20 delnic, št. 01122975, tretje emisije.
g-31223
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Zanoškar Marko, Iršičeva 5, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
1996. g-31220
Završnik Jani, Ukmarjeva 16, Portorož,
vozniško dovoljenje, št. 11738. p-31105
Završnik Romana, Ložnica 35 č, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S903331.
p-31008
Zgonik Tinka, Ziherlova 4, Ljubljana,
indeks Fakultete za družbene vede Ljubljana, izdan leta 1993. s-31332

Zlatanovič Ana, Jakčeva 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 035026, izdal LPP. s-31104

Žgajnar Stanislav, Rogaška Slatina,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, št.
7677. p-31030

Zupančič Miha, Prijateljeva 28, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37453,
izdal LPP. a s-31134
Zupančič Nuša Jana, Flandrova 17, Ljubljana, diplomo Srednje trgovske šole Ljubljana. s-31113
Zupančič Rok, Škapinova 11, Celje, vozniško dovoljenje. p-31032

Žižek Primož, Šegova 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32609,
izdala UE Novo mesto. s-31233
Žurkič Vojislav, Cesta španskih borcev 41 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 44734.
s-31001

Pravkar izšlo!

PREDPISI O ZADRUGAH
z uvodnimi pojasnili dr. Emila Čeferina
Kdo je lahko član zadruge, kdo so ustanovitelji, kakšne so
članske pravice, kako je s poslovno tajnostjo in obveščanjem
članov, kaj pravi zakon o deležih članov, kako lahko član
izstopi iz zadruge in kakšni so izključitveni razlogi, kakšne
so posledice prenehanja zadruge, kakšne pa pravice delavcev
zadruge, kakšna je vloga občnega zbora kot najvišjega organa zadruge, kako mora biti sestavljen zapisnik občnega zbora, kakšne so pristojnosti predsednika zadruge in upravnega
odbora, nadzornega odbora in preglednika?
Na vsa ta in številna druga vprašanja v uvodnih pojasnilih na
poljuden način odgovarja znani strokovnjak za področje zadružništva dr. Emil Čeferin. Zakonu o zadrugah pa je dodano
tudi stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje posameznih določil.
2478 SIT

(10409)
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Pravkar izšlo!
dr. ANDREJ ANŽIČ

VARNOSTNI SISTEM
REPUBLIKE SLOVENIJE
Visoka policijsko-varnostna šola sodi med mlajše slovenske visokošolske ustanove, tako da je izdaja učbenika učitelja te šole velik
dogodek. Še posebej, ker z njim na varnostnem področju zapolnjuje
vrzel pomanjkanja študijske literature v slovenskem jeziku.
Knjiga pa ni namenjena le slušateljem te šole. Doc. dr. Andrej
Anžič s tem delom želi prispevati k oblikovanju slovenskega nacionalnega varnostnega sistema. Vsaka država se, kakor je zapisal,
sooča z vrsto varnostnih izzivov, paleto varnostnih dilem in varnostnimi tveganji. Ti so po obliki in vsebini zelo različni: nekateri
se že izražajo, drugi le nakazujejo, tretji slutijo, četrtih pa ni mogoče niti zaznati. Poglavitni varnostni cilj nacionalne države je, da
svojim državljanom in tujcem na svojem ozemlju zagotovi varnost.
Pri tem pa morajo biti posegi v človekove pravice le izjemni, in
sicer po strogo določenih pravnih osnovah.
Prva poglavja knjige so namenjena opredelitvi temeljnih pojmov,
zgodovinskemu pregledu in sistemu zagotavljanja varnosti, obrambe, zaščite in reševanja. Posebni poglavji pa avtor namenja varstvu
človekovih pravic in evropskim varnostnim in obrambnim integracijam.
4620 SIT

(10418)
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