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Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 30 z dne 29. V.
1997, stran 2182, Rg-38252, Srg št.
94/02502,  se  pri  subjektu  vpisa  ŽIVO,
d.o.o., Suhadol 13, Zidani most, znesek
vložka pravilno glasi 1,505.893,30 SIT.

Uredništvo

CELJE

Rg-37992

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00094 z dne 20. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa COCA-COLA AMATIL SLO-
VENIJA, podjetje za proizvodnjo, proda-
jo in distribucijo brezalkoholnih pijač,
d.d. (in v angleškem jeziku: COCA-COLA
AMATIL SLOVENIJA, Enterprise for
the...), sedež: Celjska cesta 8, 3310 Žalec,
pod vložno št. 1/00559/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in spremembe statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5092108
Osnovni kapital: 955,120.000 SIT
Skupščinski sklep: spremembe statuta z

dne 3. 2. 1995.

Rg-37993

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00750 z dne 21. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa COCA-COLA AMATIL
SLOVENIJA, podjetje za proizvodnjo,
prodajo in distribucijo brezalkoholnih pi-
jač, d.d. (in v angleškem jeziku:
COCA-COLA AMATIL SLOVENIJA,
Enterprise for the...), sedež: Celjska cesta
8, 3310 Žalec, pod vložno št. 1/00559/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membe statuta s temile podatki:

Matična št.: 5092108
Osnovni kapital: 1.094,050.000 SIT
Skupščinski sklep: spremembe statuta z

dne 10. 5. 1995.

Rg-38197

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02468 z dne 8. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa PAF, proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Pešnica 8, Šent-
jur, sedež: Pešnica 8, 3230 Šentjur, pod
vložno št. 1/05521/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o

gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in sredstev druž-
be ter spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5764688
Osnovni kapital: 1,708.302,31 SIT
Ustanovitelj: Perčič Anton, Šentjur, Pe-

šnica 8, vstop 18. 2. 1993, vložek
1,708.302,31 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: predelava plastičnih
mas; proizvodnja končnih lesenih izdelkov;
poljedelstvo; sadjarstvo; vinogradništvo;
kmetijske storitve za rastlinsko proizvod-
njo; predelava in konzerviranje sadja in ze-
lenjave; gojitev gozdov (proizvodnja semen
in sadik); trgovina na debelo in drobno ter v
tranzitu živilskih in neživilskih proizvodov
vseh trgovskih strok; zastopniški, posred-
niški, komercialni, komisijski, agencijski,
konsignacijski, skladiščni, špediterski in ak-
viziterski posli v prometu blaga in storitev;
turistično posredovanje; prirejanje sejmov
in razstav; storitve reklame in ekonomske
propagande; organiziranje tečajev za prido-
bivanje posebnih znanj na področju dejav-
nosti družbe; prevoz potnikov in blaga v
cestnem prometu ter rent a car; servis: po-
pravilo in vzdrževanje motornih vozil; pro-
daja goriva in plina na drobno – bencinski
servis.

Rg-38198

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01892 z dne 8. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa MAROŠ, prevozniško in posred-
niško podjetje, d.o.o., Strmec 15, Luče ob
Savinji, sedež: Strmec 15, 3334 Luče ob
Savinji, pod vložno št. 1/02666/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490731
Osnovni kapital: 1,530.247 SIT
Ustanovitelj: Ošep Marjan, Luče ob Sa-

vinji, Strmec 15, vstop 28. 12. 1990, vložek
1,530.247 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z: izkorišča-
njem gozdov.

Dejavnost se sedaj glasi: prevoz blaga v
cestnem prometu; posredovanje in zastopa-
nje v prometu blaga in storitev; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; proizvodnja žaganega le-
sa; proizvodnja končnih lesnih izdelkov; tr-
govina na debelo in drobno neživilskih pro-
izvodov vseh trgovskih strok; izkoriščanje
gozdov.

KOPER

Rg-106871

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00051 z

dne 18. 4. 1997 pri subjektu vpisa POD-
JETJE ZA VAROVANJE PREMOŽE-
NJA VARNOST KOPER, p.o., Ferrarska
ulica  št.  2,  6000  Koper,  pod  vložno  št.
1/00847/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, vpis os-
novnega kapitala in ustanoviteljev, spre-
membo tipa zastopnika, vpis članov zača-
snega nadzornega sveta in uskladitev akta s
temile podatki:

Matična št.: 5174465
Firma: PODJETJE ZA VAROVANJE

PREMOŽENJA  VARNOST  KOPER
d.o.o.

Skrajšana  firma:  VARNOST  KOPER
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 21,730.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 2,170.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Gregorčičeva 25, vložek 2,170.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 4,350.000 SIT,
Abondanca Darvin, Koper, Škocjan 35, vlo-
žek 20.000 SIT, Aver Erna, Škofije, Plavje
53, vložek 350.000 SIT, Bajramović Fikret,
Izola, Gorkijeva 8, vložek 290.000 SIT, Bo-
žič Marino, Ankaran, Kocjančičeva ulica
32, vložek 340.000 SIT, Bremec Zdenko,
Izola, Kraška ulica 4, vložek 410.000 SIT,
Colja Emil, Sežana, Kettejeva 11, vložek
580.000 SIT, Cvišić Bogdan, Izola, Smre-
karjeva 6, vložek 110.000 SIT, Dekleva
Marko, Vremski Britof, Buje 1, vložek
460.000 SIT, Dobrila Dušan, Kozina, Hrpe-
lje, Ulica Dragomir Benčič Brkin 6, vložek
350.000 SIT, Dončič Velimir, Izola, Drevo-
red 1. maja št. 6, vložek 400.000 SIT, Gre-
gorič Ugo, Koper, Dolinska cesta 17/e, vlo-
žek 410.000 SIT, Grižon David, Šmarje, Kr-
kavče 8, vložek 400.000 SIT, Jerman Bog-
dan, Koper, Kozlovičeva 13, vložek 350.000
SIT, Jerman Elfi, Koper, Šmarska cesta 32/e,
vložek 300.000 SIT, Jerman Mario, Izola,
Ulica IX. korpusa št. 15, vložek 340.000
SIT, Karalić Ramo, Koper, Prisoje 2, vlo-
žek 410.000 SIT, Kozlan Vidojka, Ankaran,
Hrvatini 49/a, vložek 400.000 SIT, Kreva-
tin Bruno, Koper, Pahorjeva 32, vložek
200.000 SIT, Lukovec Franc, Kozina, Ro-
dik 23, vložek 400.000 SIT, Mahić Asim,
Škofije, Plavje 103, vložek 350.000 SIT,
Markočič Miloš, Škofije, Spodnje Škofije
68/b, vložek 400.000 SIT, Maršič Jože, Ko-
per, Kvedrova 7, vložek 590.000 SIT, Mra-
mor Edvard, Koper, Škocjan 33/d, vložek
220.000 SIT, Peršič Nikolaj, Izola, Ulica
Franca Marušiča 3, vložek 590.000 SIT, Po-
pović Radeta, Izola, Ulica Emilija Driolija
2, vložek 400.000 SIT, Premrl Adrijan, Se-
nožeče, Senožeče 82/b, vložek 470.000 SIT,
Rekić Enver, Koper, Cankarjeva 25, vložek
400.000 SIT, Rudež Milan, Kozina, Klanec
34, vložek 410.000 SIT, Samac Danica, Pi-
ran, Matteotijeva ul. 22, vložek 100.000 SIT,
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Soldatić Đino, Izola, Smrekarjeva 35, vlo-
žek 350.000 SIT, Tavčar Franc, Sežana, Pod
Taborom 18, vložek 220.000 SIT, Vajić Ne-
nad, Koper, Muzejski trg 4, vložek 350.000
SIT, Vežnaver Darij, Šmarje, Šmarje 61,
vložek 400.000 SIT, Vukmirović Ljubo, Ko-
per, Bernetičeva ul. 22, vložek 400.000 SIT,
Zlobec Milan, Sežana, Kosovelje 18, vlo-
žek 460.000 SIT in Železnjak Nada, Anka-
ran, Cahova ul. 8, vložek 410.000 SIT, vsi
vstopili 13. 6. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gre-
gorič Ugo, Koper, Dolinska cesta 17/e, raz-
rešen kot direktor in ponovno imenovan
13. 6. 1996 kot začasni direktor, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Božič Marino,
Bremec Zdenko in Vežnaver Darij, vsi vsto-
pili 13. 6. 1996.

Družbena pogodba z dne 13. 6. 1996.
Vpis lastninskega preoblikovanja na

podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00734/00583-1997/MV z
dne 10. 1. 1997, vpisano pod št. Srg 51/97
dne 18. 4. 1997.

KRŠKO

Rg-1902

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00224 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/03831/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5969999
Firma: METALNASEN, proizvodnja in

trgovina gradbene in strojne opreme,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Senovo, Titova cesta 52
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Simončič Marjan, Seno-

vo, Delavska ulica 8, vložek 105.000 SIT,
Gošek Drago, Senovo, Cankarjeva ulica 4,
vložek 105.000 SIT, Grobelšek Milan, Se-
novo, Tomšičeva cesta 21, vložek 105.000
SIT, Kadivnik Zdravko, Krško, Cankarjeva
ulica 1a, vložek 105.000 SIT, Jaroslav Ko-
delja, Senovo, Cankarjeva cesta 20, vložek
105.000 SIT, Mirtič Ksenija, Ljubljana, V
Murglah 139, vložek 105.000 SIT, Orožen
Mitja, Brestanica, Cesta prvih borcev 25,
vložek 105.000 SIT, Umek Ivan, Brestani-
ca, Mali Kamen 22, vložek 105.000 SIT,
Krainz Manfred, A-9150 Bleiburg, Avstri-
ja, Rainkenberg 55, vložek 165.000 SIT,
Đuranović Borislav, Ljubljana, Brodarjev
trg 9, vložek 165.000 SIT, Nanut Sonia,
34170 Gorizia, Italija, Via Cavalleggeri di
lodi 3, vložek 165.000 SIT in Bernard Vla-
sta, Ljubljana, Brilejeva ulica 2, vložek
165.000 SIT, vsi vstopili 17. 9. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simončič Marjan, Senovo, Delavska
ulica 8, imenovan 17. 9. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-

ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2721 Proizvodnja
litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jekle-
nih cevi; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC”; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proivzodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3330
Proizvdonja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-

jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; tehnični preizkusi in anali-
ze; 7440 Ekonomska propaganda; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-1903

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00202 z dne 21. 10. 1996 pod
št. vložka 1/03830/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968666
Firma: ARTS LINE, trgovina na debe-

lo v tranzitu, d.o.o., Krmelj
Skrajšana firma: ARTS LINE, d.o.o.,

Krmelj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krmelj, Krmelj 6a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Toropeeva Inna, Belo-

rusija, začasno Krmelj 6a, Krmelj, vložek
750.000 SIT, Chtyrba Olga, Belorusija, za-
časno Krmelj 6a, Krmelj, vložek 750.000
SIT, obe vstopili 31. 7. 1996, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Vidmar Mihael, Krmelj, Krmelj 6a,
zastopa družbo z omejitvijo: pismeno so-
glasje ene od prokuristk za vsak pravni po-
sel, direktorica Vidmar Dragica, Krmelj, Kr-
melj 6a, zastopa družbo z omejitvijo: pi-
smeno soglasje ene od prokuristk za vsak
pravni posel, prokuristka Toropeeva Inna,
Belorusija, začasno Krmelj 6a, Krmelj in
prokuristka Chtyrba Olga, Belorusija, zača-
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sno Krmelj 6a, Krmelj, vsi imenovani 31. 7.
1996.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5170
Druga trgovina na debelo; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.

Vpiše se dejavnosti s šifro K/74.12 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, razen revizij-
ske dejavnosti in davčnega svetovanja.

Rg-1904

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02529 z dne 1. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa ROSE, trgovina Sevnica, d.o.o.,
sedež: Dalmatinova 3, 8290 Sevnica, pod
št. vložka 1/01924/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5532221
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Damjan, Sevnica,

Dalmatinova 3, vstop 3. 9. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-1905

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00189 z dne 11. 9. 1996 pod št.
vložka 1/03828/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5958288
Firma: TIMS, MEŽIČ IN MEŽIČ, tr-

govina in montažni sistemi, d.n.o.
Skrajšana  firma:  TIMS,  MEŽIČ  IN

MEŽIČ
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Leskovec  pri  Krškem,  Veliki

Podlog 55
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Mežič Zdravko in Mežič

Renata, oba Leskovec pri Krškem, Veliki
Podlog 55, oba vstop 23. 7. 1996, oba vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Mežič Zdravko in družbenica Mežič
Renata, oba Leskovec pri Krškem, Veliki
Podlog 55, oba imenovana 23. 7. 1996, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,

plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov.

Rg-1906

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00180 z dne 21. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa KON–TIM, ekonomske stori-
tve, d.o.o., sedež: Krška vas 43a, 8262 Kr-
ška vas, pod vložno št. 1/02626/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, družbenikov, zastopnikov, spre-
membo dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo s temile podatki:

Matična št.: 5659647
Sedež: Brežice, Ul. Stare pravde 26
Ustanovitelji: Lepšina Marjanca, izstop

26. 6. 1996, Lepšina Anton, Brežice, Ulica
stare pravde 26, vstop 11. 5. 1994, vložek
1,480.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Agnić Draženka, Jesenice na Dolenjskem,
Obrežje 7a, vstop 12. 5. 1994, vložek 19,700
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lepšina Marjanca, razrešena 24. 4.
1996, prokuristka Lepšina Marjanca, Breži-
ce, Ulica stare pravde 26, imenovana 24. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnost dru-

gih prometnih agencij; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje.

Zavrne se vpis dejavnosti s šifro K 74.12
revizijske dejavnosti.

Rg-1907

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00026 z dne 9. 8. 1996 pod
št. vložka 1/00799/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5354242002
Firma: DIZAKO, zavarovanje, d.o.o.,

Podružnica 1, Ljubljana
Skrajšana firma: DIZAKO, d.o.o., – Po-

družnica 1
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Ljubljana, Steletova 2
Ustanovitelj: DIZAKO, zavarovanje,

d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 8, vstop
29. 12. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grabar Roman, Ljubljana, Steleto-
va 2, imenovan 29. 12. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev kot vodja podružnice.

Dejavnost, vpisana 9. 8. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Zavrne se vpis dejavnosti s šifro: K 74.60
poizvedovalne dejavnosti.

Rg-1908

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00159 z dne 21. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa BEMA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Radna,
sedež: Radna 21, 8294 Boštanj, pod vlož-
no št. 1/02082/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, de-
javnosti s standardno klasifikacijjo s temile
podatki:

Matična št.: 5627702
Ustanovitelja: Vrtačnik Bernardka, Bo-

štanj, Radna 21, vstopila 23. 7. 1991, vlo-
žek 1,558.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Kozmus Albin, izstopil 12. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2511 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 2512 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
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izvodnja votlega stekla; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehnič-
nih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2751 Litje železa; 2752 Lit-
je jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 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, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in

opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi 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 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-

nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Vpiše se dejavnost s šifro: K/74.12 Ra-
čunovodske, knjigovodske dejavnosti, davč-
no svetovanje, v sodni register s sklepom
Srg 96/00159 dne 21. 10. 1996.

Rg-1909

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00074 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa LDM, mednarodna špedicija,
transport in trgovina, d.o.o., sedež: Ulica
bratov  Gerjevič  48,  8257  Dobova,  pod
vložno št. 1/03088/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika, za-
stopnika, družbene pogodbe, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5739870
Ustanovitelji: Jurkas Liljana, Dobova,

Mali Obrež 4, vstopila 20. 1. 1993, vložek
815.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Jurkas Majda, izstopila 14. 2. 1996, Hoče-
var Dušan, Velike Lašče, Velike Lašče 26a,
vstopil 20. 1. 1993, vložek 815.100 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jurkas Majda, razrešena 28. 2.
1996.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
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alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-1910

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00243 z dne 21. 10. 1996 pod
št. vložka 1/03832/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Ljubljana,
spremembo firme, sedeža, skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 5913047
Firma:  MARBETON,  inženiring  in

konstrukcije, d.o.o., Leskovec pri Krškem
Skrajšana firma: MARBETON, d.o.o.,

Leskovec pri Krškem
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Leskovec pri Krškem, Velika

vas 62a
Osnovni kapital: 1,628.978,90 SIT

Rg-1911

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00257 z dne 8. 11. 1996 pod
št. vložka 1/03836/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5970474
Firma: NIKA PID2, pooblaščena inve-

sticijska družba, d.d.
Skrajšana firma: NIKA PID2, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Brežice, Trg izgnancev 1a
Osnovni kapital: 1.314,154.000 SIT
Ustanovitelj: NIKA, družba za upravlja-

nje s skladi, d.d., Brežice, Cesta prvih bor-
cev 11, vložek 1.314,154.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dir-
ketor Vodopivec Blaž, Ljubljana, Jamova 1,
imenovan 9. 10. 1996, le s predhodnim so-
glasjem nadzornega sveta lahko sklepa in
odreja: pogodbe, za katere je tako določeno
s poslovnim načrtom družbe, plačilo provi-
zije v delnicah investicijske družbe, naje-
manje in dajanje posojil izven meje, določe-
ne s poslovnim načrtom, izplačilo začasne
dividende, pogodbe o prenosu opravljanja
plačilnega prometa, hrambe vrednostnih pa-
pirjev in opravljanje poslov nakupa in pro-
daje vrednostnih papirjev na borzi.

Člani nadzornega sveta: Muršec Zlatko,
dr. Završnik Bruno, Damjan Janez, vsi vsto-
pili 22. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-1912

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02373 z dne 19. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa INO INTERNATIONAL BRE-
ŽICE, proizvodno trgovinska družba,
d.o.o., Krška vas 34/b, 8262 Krška vas,
pod vložno št. 1/02263/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5585902
Ustanovitelji: Kos Branko, Kalanj Mari-

jan, Suša Kamilo, Jaklič Tomaž, Menoni
Dalibor, Lopatič Marjanka, Barbič Marjan,
Šumlaj Marjan, Krošl Danijela, Krošl Ivan,
Račič Tatjana, Kodrič Anton, Vogrin Jožef,
Stermecki Peter, Kranjc Metka in Podvinski
Jožef, vsi izstopili 6. 12. 1994, ter INO, in-
dustrijska oprema Brežice, p.o., Krška vas,
Krška vas 34/b, vstop 6. 12. 1994, vložek
1,466.676 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-1913

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00193 z dne 5. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa KIN PIC, podjetniško inovacijski
center Sevnica, d.o.o., sedež: Naselje he-
roja Maroka 17, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/01206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov in poslovnih dele-
žev, zastopnikov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5413354
Firma: PREIS SEVNICA, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  PREIS  SEVNICA,

d.o.o.
Sedež: Sevnica, Savska c. 23
Ustanovitelji: PREIS & CO GmbH, Per-

nitz – Avstrija, Josef-Nitsch strasse 5, vstop
25. 7. 1996, vložek 3,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Krošelj Kamil, Pilta-
ver Albert in Anzelc Stojan, vsi izstopili
25. 7. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krošelj Kamil, razrešen 30. 7. 1996; di-
rektor Zorec Anton, Maribor, Radvanjska
49/b, imenovan 30. 7. 1996, zastopa družbo
kot poslovodja z naslednjimi omejitvami:
za najemanje kreditov, pridobitev, odsvoji-
tev ali obremenitev nepremičnin je potre-
ben sopodpis prokurista; prokurist Jagers-

berger Peter, Pernitz – Avstrija, Hauptstras-
se 83, imenovan 30. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 5. 9. 1996: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Vpiše se dejavnost K/74.12 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, razen revizijske dejav-
nosti in davčno svetovanje v sodni register s
sklepom Srg 96/00193 dne 5. 9. 1996.

Rg-1914

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00236 z dne 21. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa KMEČKA ZADRUGA, Breži-
ce, z.o.o., sedež: Pod obzidjem 39, 8250
Brežice, pod vložno št. 2/00026/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5164168
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konje, oslov, mul in mezgov; 0123 Re-
ja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov tudi, iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
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1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-

njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7131 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.

Rg-1915

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00226 z dne 14. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRARNA BRESTANI-
CA, p.o., sedež: Cesta prvih borcev 18,
8280 Brestanica, pod vložno št. 1/00146/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, ustano-
vitelja, nadzornega sveta, zastopnikov, de-
javnosti, lastninsko preoblikovanje s temile
podatki:

Matična št.: 5033772
Firma: TERMOELEKTRARNA BRE-

STANICA, d.o.o.
Skrajšana firma: TEB, d.o.o., Bresta-

nica
Pravnoorg. oblika: j.p.
Osnovni kapital: 3.013,348.977,50 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 30. 8. 1996,
vložek: 3.013,348.977,50 SIT, odgovornost:
ostalo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor Kurent Niko, razrešen 30. 8. 1996, direk-
tor Kurent Niko, Krško, Rozmanova 34, ime-
novan 30. 8. 1996, zastopa družbo kot v.d.
direktor z omejitvami: za sklepanje poslov v
vrednosti nad 80,000.000 SIT o prometu z
nepremičninami in najemanju dolgoročnih
kreditov je potrebno soglasje nadzornega sve-
ta; Marjetič Štefan, razrešen 30. 8. 1996.

Člani nadzornega sveta: Božidar Toni,
Kolan Tinko, Mijovič Breda, Mozer Silva-
na, Novšak Martin, Zidarič Edi, Fabijan
Drago, vsi vstopili 30. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 40102
Proizvodnja elektrike v TE in JE; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 6312 Skla-
diščenje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; Tehnični preiz-
kusi in analize; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja druž-
be na podlagi uredbe o preoblikovanju jav-
nega podjetja Elektrarna Brestanica, p.o., v
javno podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 8.
1996, vpisano v sodni register s sklepom
Srg 96/00226 z dne 14. 10. 1996.

Rg-1916

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00077 z dne 3. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa SPLAVAR, gostinstvo in trgovi-
na Brežice, d.o.o., sedež: Cesta prvih bor-
cev  40/a,  8250  Brežice,  pod  vložno
št. 1/03341/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5807514
Ustanovitelja: Tomič Đoko, izstopil

19. 2. 1996 in Doberšek Milan, Brežice,
Maistrova 8, vstopil 9. 4. 1993, vložek
2,185.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Tomič Đoko, razrešen 19. 2. 1996.

Rg-1917

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00159 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MERCATOR–SEVNICA,
kmetijska proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Savska cesta 20b, 8290
Sevnica, pod vložno št. 1/01053/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti, spremembo
pooblastila zastopniku, vpis članov nadzor-
nega sveta, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5142083
Osnovni kapital: 950,969.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., Ljubljana, Dunajska
107, vstop 21. 12. 1989, vložek 950,969.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ješelnik Albin, Sevnica, Kajuhova
14, imenovan 24. 11. 1989, direktor družbe
mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za
naslednje posle:

1. pridobitev, odtujitev inobremenitev
nepremičnin,

2. ustanavljanje in ukinjanje družb in po-
družnic doma in v tujini,

3. investicije, prodajo in nakup osnov-
nih sredstev, ki v poslovnem letu presegajo
zneske, določene v vsakokratnem veljav-
nem gospodarskem načrtu koncerna,

4. nakup ali prodajo patentov, blagovnih
znamk, najetje in dajanje kreditov ter poroštev,
če ti posli niso predvideni v letnem planu
družbe ali niso v zvezi z dejavnostjo družbe,

5. nakup delnic oziroma poslovnih dele-
žev v dolgoročno lastništvo in njihovo pro-
dajo,

6. vzpostavitev in ukinjanje bančnih po-
vezav.

Člani nadzornega sveta: Brglez Pavel,
Potočnik Metka, Ratajc Jože, vsi vstopili
16. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
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01412 druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;

5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7030 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; Tehnični preizkusi in analize; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-1918

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00019 z dne 19. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa KIRKA, proizvodnja in proda-
ja oblačil, d.o.o., sedež: Čolnarska pot 40,

8250 Brežice, pod vložno št. 1/01536/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5453496
Ustanovitelji: Gjureković Branimir, Za-

greb – Hrvaška, Palmotičeva 32, vstopil
29. 3. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Leš Zdenka, Erhatić
Zvjezdana in Jordanović Emira, vsi izstopi-
li 18. 1. 1996.

Rg-1919

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00061 z dne 19. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa SPEKTRI, proizvodno-trgov-
sko podjetje, Jesenice na Dolenjskem,
d.o.o., sedež: Slovenska vas 239, 8261 Je-
senice   na   Dolenjskem,   pod   vložno
št. 1/03108/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, poslov-
nega deleža, osebe pooblaščene za zastopa-
nje, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5740606
Ustanovitelja: Lapuh Marjan, Brežice,

Černelčeva 3, vstopil 6. 4. 1993, vložek
4,727.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja
in Kranjc Zvone, Leskovec pri Krškem, Ža-
dovinek 30, vstopil 1. 9. 1994, vložek
1,596.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lapuh Marjan, rezrešen 1. 9. 1994, di-
rektor Kranjc Zvone, Leskovec pri Krškem,
Žadovinek 30, imenovan 1. 9. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-1920

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01886 z dne 20. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa SOTLA, proizvodno-trgovsko
podjetje, Brežice, d.o.o., sedež: Marof 31,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/03086/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5739861
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelj: POLJOPRIVREDNA ZA-

DRUGA SUTLA, p.o., Šenkovec – R Hr-
vaška, vstop 9. 2. 1993, vložek 1,526.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-1921

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01892 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa SUBAN, trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o., Brežice, sedež: Raktelje-
va  ulica  18,  8250  Brežice,  pod  vložno
št. 1/02433/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov, spremembo dejavnosti, sede-
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ža, tipa zastopnika, preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5619254
Firma: SUBAN IN SUBAN, trgovina z

mešanim blagom, d.n.o.
Skrajšana firma: SUBAN IN SUBAN,

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

odgovornostjo
Sedež: Brežice, Lamutova 18
Ustanovitelja: Suban Božidar, Brežice,

Gubčeva 24, vstopil 30. 3. 1992, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem, Suban Karmen, Brežice,
Gubčeva 24, vstopila 1. 6. 1994, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Suban Božidar, razrešen 1. 6. 1994 in
ponovno imenovan kot družbenik, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se odslej glasi: trgovina z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi na debelo in drobno, tr-
govina z mešanim blagom na debelo in drob-
no, trgovina z vozili, deli in pribori na debe-
lo in drobno, gostinske storitve nastanitve,
gostinske storitve prehrane, druge gostin-
ske storitve, turistično posredovanje, pre-
voz potnikov in blaga v cestnem prometu,
storitve v cestnem prometu, rent a car, stori-
tve na področju prometa, zlasti komercialni
posli pri uresničevanju prometa blaga in sto-
ritev, zastopanje ter druge neomejene stori-
tve na področju blaga (posredništvo, komi-
sija, konsignacija, notranja in mednarodna
špedicija, itd.), leasing posli, informacijski,
računalniški, tehnološki in finančno-raču-
novodski inženiring in svetovanje, marke-
ting, storitve reklame in ekonomske propa-
gande, prirejanje sejmov in razstav.

Rg-1922

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00201 z dne 5. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa POD GRADCEM, podjetje za tr-
govino in gostinstvo, d.o.o., Senovo, se-
dež: Titova 80, 8281 Senovo, pod vložno
št. 1/02012/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, sedeža, kapitala, družbenikov, zastop-
nikov, uskladitev dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.:5557143
Firma: KMETIJSKA APOTEKA, tr-

govina na debelo in drobno s kmetijskim
in gradbenim materialom, d.o.o.

Skrajšana  firma:  KMETIJSKA  APO-
TEKA, d.o.o.

Sedež: Krško, Cesta krških žrtev 136
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Jankovič Boris in Janko-

vič Barbara, oba izstopila 30. 7. 1996, Zu-
pančič Nevenka, Podbočje, Veliko Mraševo
4, vstopila 30. 7. 1996, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jankovič Boris, razrešen 30. 7. 1996,
direktorica Zupančič Nevenka, Podbočje,
Veliko Mraševo 4, imenovana 30. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 9. 1996: 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-

vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Zavrne se vpis dejavnosti s šifro: K/74.12
revizijske dejavnosti.

Rg-1923

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00171 z dne 3. 9. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  MEDO,  proizvodnja,  trgovina,
servis, organizacijske in svetovalne stori-
tve, d.o.o., Brežice, sedež: Bohoričeva 13,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/02170/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, družbenika, osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo, spremembo zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5586445
Sedež:  Brežice,  Cesta  bratov  Cerja-

kov 42
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medvešček Ciril, izstopil

28. 6. 1996 in Rožman Branko, Brežice,
Gradnikova 1, vstopil 28. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medvešček Ciril, razrešen 28. 6. 1996
in dirketor Rožman Branko, Brežice, Grad-
nikova 1, imenovan 28. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1996: 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;

1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in prede-
nje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 1716 Proivzodnja ši-
valnih sukancev; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svi-
le; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motovozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2470 Proivzdonja umetnih vlaken; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospidnjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih idzelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnha, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-1924

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00194 z dne 5. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa MEDO, proivzodnja, trgovina,
sevis, organizacijske in svetovalne stori-
tve, d.o.o., Brežice, sedež: Cesta bratov
Cerjakov  42,  8250  Brežice,  pod  vložno
št. 1/02170/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me s temile podatki:

Matična št. 5586445
Firma: TEXTA BREŽICE, proizvod-

nja in prodaja čipk, d.o.o.
Skrajšana  firma:  TEXTA  BREŽICE,

d.o.o.

Rg-1925

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00117 z dne 10. 6. 1996 pod
št. vložka 1/03813/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5942861
Firma: KOBRA, trgovina in storitve

Poplas in družbenik, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cerklje ob Krki, Črešnjice 18
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Poplas Mojca in Jevševar

Branko, oba Cerklje ob Krki, Črešnjice 18,
oba vstopila 16. 4. 1996, oba vložek 10.000
SIT, odgovornost: oba odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Poplas Mojca in družbenik Jevševar
Branko, oba Cerklje ob Krki, Črešnjice 18,
oba imenovana 16. 4. 1996, oba zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo”; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,

čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6411 Javne poštne storitve; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposo-

janje izdelkov široke porabe; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-1926

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02875 z dne 5. 1. 1996 pri subjek-
tu vpisa RENIWAX, proizvodnja in trgo-
vina Krško, d.o.o., sedež: Majcnova 11,
8270 Krško, pod vložno št. 1/01646/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5470196
Osnovni kapital: 1,974.863 SIT
Ustanovitelj: Šepec Boris Jožef, Krško,

Majcnova 11, vstopil 8. 1. 1991, vložek
1,974.863 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-1927

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00031 z dne 19. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa ANTEA, zunanja trgovina,
turizem in gostinstvo, Bojsno, d.o.o., Boj-
sno 31a, 8254 Globoko, pod vložno
št. 1/01069/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5384176
Dejavnost, vpisana 19. 8. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
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mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-1928

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00149 z dne 17. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa ANTEA, zunanja trgovina, turizem
in gostinstvo, Bojsno, d.o.o., sedež: Bojsno
31a,  8254  Globoko,  pod  vložno
št. 1/01069/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5384176
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 7010 Po-

slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje, ekonomska propaganda.

Rg-1929

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00100 z dne 8. 10. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  KOMUNALNO  STANO-
VANJSKO PODJETJE BREŽICE, p.o.,
sedež: Cesta prvih borcev 9/I, 8250 Breži-
ce, pod vložno št. 1/00131/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča lastninsko preobli-
kovanje, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopni-
ka in vpis članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5067545
Firma: KOMUNALNO STANOVANJ-

SKO PODJETJE BREŽICE, d.d.
Skrajšana firma: KOP BREŽICE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 54,477.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žek 8,226.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovnja, Ljubljana, Kolodvor-
ska ulica 15, vložek 4,113.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložek
4,113.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Občina Brežice, Brežice, Cesta prvih borcev
18, vložek 13,347.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Udeleženci interne razdelitve,
vložek 8,226.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Udeleženci notranjega odkupa,vlo-
žek 16,452.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, vsi vstop 30. 11. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kežman Vladimira, Brežice, Čol-
narska pot 38, imenovana 12. 12. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Stajić Jožica,
Marković Ivan, Ferlan Darko, Ilc Stanislav,
Šetinc Robi, Urbanč Marjan, vsi vstopili
30. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1996: 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9000 Storitve javne higinee;
9304 Pogrebne storitve.

Zavrne se vpis dejavnosti s šifro K 74.12
revizijske dejavnosti.

Lastninsko preoblikovanje na podlagi so-
glasja Agencije Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
00560/00657-1996/SD.

Rg-1930

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00157 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  MERCTOR-AGROKOMBI-
NAT, proizvodnja, trgovina, storitve, Kr-
ško, d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 145,
8270 Krško, pod vložno št. 1/00138/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti,
vpis omejitve pooblastila zastopniku, čla-
nov nadzornega sveta, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5151791
Firma:  MERCATOR-AGROKOMBI-

NAT,  proizvodnja,  trgovina,  storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: MERCATOR-AGRO-
KOMBINAT, d.o.o.

Osnovni kapital: 1.416,003.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop 26. 1.
1990, vložek 1.416,003.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kozole Ivan, Krško, Grunova 2, ime-
novan 26. 1. 1990, direktor mora pridobiti

soglasje nadzornega sveta za naslednje po-
sle: 1. pridobitev, odtujitev in obremenitev
nepremičnin, 2. ustanavljanje in ukinjanje
družb in podružnic doma in v tujini; 3. inve-
sticije, prodajo ali nakup osnovnih sredstev,
ki v poslovnem letu presegajo zneske dolo-
čene v vsakokratnem veljavnem gospodar-
skem načrtu koncerna; 4. nakup ali prodaja
patentov, blagovnih znamk, najetje in daja-
nje kreditov in dajanje poroštev, če ti posli
niso bili predvideni v letnem planu družbe
ali niso v zvezi z dejavnostjo družbe; 5.
nakup delnic oziroma poslovnih deležev v
dolgoročno lastništvo in prodajo; 6. vzpo-
stavitev in ukinjenje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Bertok Zvoni-
mir, Glinšek Alojz, Povhe Rudi, vsi vstopili
13. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi;
0123 Reja prašičev; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, rezen perutninskega; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov tudi iz pertu-
ninskega mesa; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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 de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
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na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7482 Pakiranje; 8520 Veterinarstvo.

Rg-1931

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00148 z dne 6. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa NIKA RIS, rizični investitor si-
stema, d.d., sedež: Trg izgnancev 1a, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/03055/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 573906
Člana nadzornega sveta: Nemec Anita,

izstopila 14. 6. 1996 in Molan Suzana, vsto-
pila 14. 6. 1996.

Rg-1932

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00070 z dne 4. 6. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  FORM  TEHNIK,  proizvodno
podjetje Rajec, d.o.o., sedež: Rajec 5, 8261
Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št.
1/02877/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo,
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5714702
Osnovni kapital: 37,685.000 SIT
Ustanovitelja: Šinko Stanko in Šinko Da-

nica oba Jesenice na Dolenjskem, Rajec 5,
oba vstop 11. 1. 1993, vložek 18,842.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1996: 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3150
Proivzodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-1933

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01789 z dne 5. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa IMEX UNIVERSAL & CO. med-

narodno trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Bizeljsko, sedež: Vinarska cesta 2,
8259 Bizeljsko, pod vložno št. 1/01194/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5404118
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kolar Ivan, Bizeljsko, Vi-

narska cesta 2, vstop 18. 7. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-1934

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00145 z dne 10. 9. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  KLASIKA,  POLJANEC &
DRUGI, trgovsko podjetje, d.n.o., sedež:
Usnjarska pot 2, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/03037/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5734096
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in obdelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7440 Ekonomsko propagiranje, eko-
nomska propaganda.

Rg-1935

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00271 z dne 14. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa Konfekcija JUTRANJKA Sev-
nica, d.d., sedež: Radma 3, 8290 Sevnica,
pod vložno št. 1/00137/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5037301
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Perc Drago, razrešen 30. 9. 1996; za-
stopnik Milinovič Dragoljub, Dol pri Hrast-
niku, Na Selah 4, imenovan 1. 10. 1996,
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zastopa družbo brez omejitev, kot uprava
družbe.

Rg-1936

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00240 z dne 18. 11. 1996 pod
št. vložka 1/03838/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5970369
Firma: AGNATI S.p.A., Via Corregio

40, 20052 Monza (MI) Nuova partita IVA
02541320962 – ITALIA – AGNATI S.p.A.,
podružnica Krško, Zdolska cesta 17, 8270
Krško

Skrajšana firma: AGNATI S.p.A., po-
družnica Krško

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Krško, Zdolska 17
Ustanovitelj: Agnati S.p.A., Monza, Ita-

lija, Via Corregio 40, Monza, vstop 15. 12.
1995, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lileg Aleksander, Krško, Zdolska
cesta 17, imenovan 15. 12. 1995, zastopa
družbo kot vodja podružnice z omejitvijo:
zastopa in predstavlja podružnico in nima
pooblastila za sklepanje pravnih poslov.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1996: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-1937

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00055 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa SECOM, proizvodnja in mar-
keting Krško, d.o.o., sedež: Rostoharjeva
62, 8270 Krško, pod vložno št. 1/02688/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža firme, spremembo dejavno-
sti ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5659655
Sedež: Krško, Vrbina
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 2523

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2612 Oblikovanje in obdela-
va ravnega stekla; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarsk dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 516 Trgo-

vina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov.

Zavrne se vpis dejavnosti s šifro K 74.60
poizvedovalne dejavnosti.

Rg-1938

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00245 z dne 23. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa UTRIP, tiskarstvo, papirna ga-
lanterija, računalništvo in trgovina, Bre-
žice, d.o.o., sedež: Cesta prvih borcev 9,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/00740/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5344450
Sedež: Brežice, Marof 2
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 2112

Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa, 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Vpiše  se  dejavnost  s  šifro:  K/74.12
Računovodske, knjigovodske, davčno sve-
tovnje.

Rg-1939

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00272 z dne 8. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRON, proizvodno koo-
peracijsko in trgovsko podjetje, invalid-
ska  delavnica,  d.d.,  sedež:  Skopice 46,
8262 Krška vas, pod vložno št. 1/00254/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5231922
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zoričić Josip, razrešen 4. 11. 1996 in
ponovno imenovan kot direktor, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-1940

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00250 z dne 6. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRON, proizvodno koo-
peracijsko in trgovsko podjetje invalid-
ska  delavnica,  d.d.,  sedež:  Skopice 46,
8262 Krška vas, pod vložno št. 1/00254/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega odbora s temile
podatki:

Matična št.: 5231922
Člani nadzornega sveta: Veble Jožica,

Sušin Marija, Mustar Mara, Jamnikar Mari-
ja in Bračinič Darko, vsi izstopili 18. 10.
1996; Mustar Mara, Veble Jožica, Sušin Ma-
rija, Goda Boris in Čakar Ivan vsi vstopili
18. 10. 1996.

Rg-1941

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00210 z dne 16. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa LESOKOV, trgovina na veliko
in malo in odkup Brežice, d.d., sedež: Ce-
sta bratov Cerjakov 43, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/01331/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti –
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo ter spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5013984
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1996: 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 kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
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drobno z gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Zavrne se vpis dejavnosti s šifro: K/74.12
revizijske dejavnosti.

Rg-1942

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00114 z dne 20. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa MINFOS, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Samova 12, 8250 Brežice,
pod vložno št. 1/02776/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5695732
Sedež: Brežice, Cesta prvih borcev 11
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1996: 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Zavrne se vpis dejavnosti s šifro: K 74.12
revizijske dejavnosti.

Rg-1943

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00218 z dne 4. 10. 1996 pod
št. vložka 1/03087/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5772265002
Firma:  KOVIS  COMMERCE  proiz-

vodnja, posredništvo in trgovina, Velika
Dolina, d.o.o., Podružnica GALVNA LE-
SCE

Skrajšana firma: KOVIS COMMERCE,
Velika Dolina, d.o.o., Podružnica GAL-
VANA LESCE

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Lesce, Alpska 43
Ustanovitelj: Kovis Commerce, pro-

izvodnja, posredništvo in trgovina Velika
Dolina, d.o.o., Jesenice na Dolenjskem, Ve-
lika Dolina 37, vstop 1. 7. 1996, odgovor-
nost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pangrčič Anton, Jesenice na Dolenjskem,
Velika Dolina 37, zastopa družbo brez ome-
jitev; zastopnik Peterlin Otmar, Trbovlje,
Vreskovo 74 B, oba imenovana 1. 7. 1996,
zastopa družbo kot poslovodja podružnice z
omejitvami: podeljeno imenovanje poslo-
vodja podružnice GALVANA LESCE opra-
vičuje vsa pravna dejanja, ki spadajo v prav-
no sposobnost podružnice, razen nabave in

prodaje osnovnih sredstev in drobnega in-
ventarja ter najemanje kreditov in sklepanje
pogodb.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3520 Proiz-
vodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-

ritve prehrane; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podak-
tov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, tehnični preizkusi in analize; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Ustanovitev podružnice GALVANA
LESCE vpisana v sodni register s sklepom
Srg 96/00218 z dne 4. 10. 1996.

Vpiše se dejavnost s šifro 74.12 Računo-
vodske in knjigovodske dejavnosti, davčno
svetovanje.

LJUBLJANA

Rg-40324

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16504 z dne 9. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa PROMON, d.o.o. proizvodno-trgovsko
podjetje uvoz-izvoz, Spodnji Tuštanj 6,
1251 Moravče, pod vložno št. 1/09343/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in dejavno-
sti ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5432952
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Muhič Marko, Moravče,

Spodnji Tuštanj 6, vstop 15. 10. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 321 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 322 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 323 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3110 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opeme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
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gih instrumentov in naprav, razen opeme za
industrijsko procesno krmiljenje; 333 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 334 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 335 Pro-
izvodnja ur; 3350 Proizvodnja ur; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z opremo za AOP; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-

mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, proborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi 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 kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-

govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 7230 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 732 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-40316

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14452 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa TECA, družba za inženiring, projekti-
ranje in prenos tehnologije, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Masarykova 34, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5351502
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gruenfeld Tjaša, Ljub-

ljana, Pod topoli 72, vstop 27. 11. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-40081

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05431 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa McDonald’s Slovenija, gostinske stori-
tve, d.o.o., sedež: Dunajska 22, 1000 Ljub-
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ljana, pod vložno št. 1/24028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5775256
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Hac-

ker Andreas, München, Finsingstrasse 26,
in Gaberšek Bruno, Celje, Ljubljanska cesta
32, razrešena 15. 11. 1995 kot prokurista in
imenovana za skupna prokurista; direktor
Johannes Hacher Andreas, razrešen 18. 4.
1995.

PTUJ

Rg-38835

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00016 z dne 6. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa ŽAGAR, podjetje za trgovino,
proizvodnjo  in  storitve,  d.o.o.,  sedež:
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/07523/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5709407
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1996: 0111 Pri-

delovanje žit in drugih poljščin; 01131 Vi-
nogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-

jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 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 bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in

nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda.

Dejavnost G 51.18 – posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov
»razen posredništvo pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov«, dejavnost G 52.488 – trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajaln d.n. »razen orožja in streliva«.

Rg-41620

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00104 z dne 21. 5. 1996 pod št.
vložka 1/09524/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5946875
Firma: M & D MONT, izvajanje mon-

tažnih in varilskih del, d.o.o.
Skrajšana firma: M & D MONT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Rogozniška 14
Osnovni kapital: 1,555.118 SIT
Ustanovitelj: Jerič Dušan, Ptuj, Ulica

25. maja 8, vstop 14. 5. 1996, vložek
1,555.118 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerič Dušan, Ptuj, Ulica 25. maja 8,
imenovan 14. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje.

Rg-47200

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00030 z dne 11. 11. 1996 pri sub-
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jektu vpisa ABECEDA, podjetje za eko-
nomsko, finančno in davčno svetovanje ter
ekonomsko finančno revizijo, d.o.o., sedež:
Slomškova 3, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/01767/02 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, imena druž-
benika in  uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5348285
Firma: ABECEDA, revizijska družba,

d.o.o., poslovno-organizacijska enota re-
vizija

Sedež: Ptuj, Osojnikova 3
Ustanovitelj: Abeceda, podjetje za eko-

nomsko, finančno in davčno svetovanje ter
ekonomsko finančno revizijo, d.o.o., izstop
20. 12. 1995, Abeceda, revizijska družba,
d.o.o., Ptuj, Mlinska 6a, vstop 20. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Dejavnost K 74.12 – računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje »samo revizijske dejavnosti«

 Rg-47201

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00029 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ABECEDA, podjetje za eko-
nomsko, finančno in davčno svetovanje
ter ekonomsko finančno revizijo, d.o.o.,
PE: ekonomsko, finančno in davčno sve-
tovanje, sedež: Slomškova 3, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/01767/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in uskladitev dejavnosti standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo ime-
na ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5348285
Firma: ABECEDA, revizijska družba,

d.o.o.,  poslovno-organizacijska enota Eko-
nomsko, finančno in davčno svetovanje

Sedež: Ptuj, Mlinska 6a
Ustanovitelj: Abeceda, podjetje za eko-

nomsko, finančno in davčno svetovanje ter
ekonomsko finančno revizijo, d.o.o., izstop
20. 12. 1995, Abeceda, revizijska družba,
d.o.o., Ptuj, Mlinska 6a, vstop 20. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Dejavnost K 74.12 – računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje »razen opravljanja revizijske de-
javnosti«.

 Rg-47202

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00028 z dne 10. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa ABECEDA, podjetje za eko-
nomsko, finančno in davčno svetovanje
ter ekonomsko finančno revizijo, d.o.o.,
sedež: Mlinska 6a, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/01767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5348285
Firma: ABECEDA, revizijska družba,

d.o.o.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1996: 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnost, d.n.

Dejavnost K 74.14 podjetniško in po-
slovno svetovanje »razen arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci«.

 Rg-47204

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00065 z dne 11. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa JERUZALEM ORMOŽ, go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 12,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/02203/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, dejavnosti, družbeni-
kov, zastopnikov, vpis nadzornega sveta,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5098602
Firma:  JERUZALEM  ORMOŽ,  go-

stinstvo, d.d.
Skrajšana  firma:  JERUZALEM  OR-

MOŽ, gostinstvo, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ormož, Vrazova ulica 5
Osnovni kapital: 106,030.000 SIT
Ustanovitelji: Jeruzalem Ormož, kme-

tijstvo, predelava in storitve, d.o.o., in GOS-
TINSTVO, p.o., Ormož, oba izstop 25. 10.
1995, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5 in Kapitalski sklad
pokojninsko invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, oba vložek
10,605.000 SIT, Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 24,035.000
SIT, delavci po interni razdelitvi, Ormož,
vložek 21,205.000 SIT, udeleženci  notra-
njega odkupa, Ormož, vsi vstop 25. 10.
1995, vložek 39,580.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-
pličar Marjan, razrešen 31. 3. 1995, Topo-
lovec Miran, Ormož, Heroja Kerenčiča 21,
imenovan 25. 10. 1995, zastopa družbo kot
v.d. direktor, brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Horvat Avgust,
Bombek Milica in Meško Janez, vsi vstop
25. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah z živili; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

 Rg-47206

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00183 z dne 7. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠTAJERTOURS, prevozi pot-
nikov in blaga, storitev avtobusne posta-
je, turistične storitve in trgovina, d.d., se-
dež: Ormoška cesta 31, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/01411/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5015197
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vi-

dovič Irena, razrešena 31. 8. 1995.

 Rg-47207

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00201 z dne 11. 11. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  ŠTARJERTOURS,  prevozi
potnikov in blaga, storitve avtobusne po-
staje, turistične storitve in trgovina, d.d.,
sedež: Ormoška cesta 31, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/01411/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5015197
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hab-

janič Janez, Ptuj, Orešje 105, razrešen 1. 11.
1995 in ponovno imenovan. Zastopa družbo
kot član uprave – vršilec dolžnosti direk-
torja.

 Rg-47209

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00033 z dne 7. 11. 1996 pod št.
vložka 1/09539/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, redosleda
v firmi, osnovnega kpaitala, dejavnosti,
družbenikov, zastopnikov, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5676070
Firma: MTD, proizvodno, storitveno in

trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MTD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2322 Majšperk, Breg 22a
Osnovni kapital: 6,908.810 SIT
Ustanovitelja: Petek Franci, izstop 14. 9.

1994, Tadič Metka, vstop 14. 9. 1994 in
Tadič Milan, vstop 20. 10. 1992, oba Majš-
perk, Breg 22a, oba vložek 3,454.405 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Petek
Franci, razrešen 14. 9. 1994, prokuristka Ta-
dič Metka, Majšperk, Breg 22a, imenovana
14. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
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vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja  vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
lja ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-

jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi, go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6030 Cevovodni trans-
port; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-

nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Pred prenosom sedeža je bila družba vpi-
sana pri Okrožnem sodišču Ljubljana pod
Rg 1/25141/00, dejavnost G 51.18 posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov d.n. »razen farmacevtskih izdel-
kov«, dejavnost J 67.13 pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom
»samo menjalnice in zastavljalnice«.

Rg-47211

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00010 z dne 29. 10. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  ABECEDA–CENITVE,  oce-
njevanje podjetij in premoženja, d.o.o.,
sedež: Dežno pri Podlehniku 2a, 2286 Pod-
lehnik, pod vložno št. 1/08552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbnikov s temile podatki:

Matična št.: 5773920
Ustanovitelj: Mayr Branko in Mayr Vi-

da, oba izstop 4. 12. 1995, Abeceda, podjet-
je za ekonomsko, finančno in davčno sveto-
vanje ter ekonomsko finančno revizijo,
d.o.o., Ptuj, Mlinska 6a, vstop 4. 12. 1995,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

 Rg-47214

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00077 z dne 28. 10. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  GRADBENO  PODJETJE
PTUJ,  p.o.,  sedež:  Osojnikova  ulica 9,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/02764/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, vpis
skrajšane firme, spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5387221
Firma:   GRADBENO   PODJETJE

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

govornostjo
Osnovni kapital: 26,670.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 5. 4. 1996,
vložek 5,334.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
vstop 13. 2. 1996 in Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
vstop 18. 3. 1996, oba Ljubljana, Mala ulica
5/IV, vložek 2,667.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata; Bernhard Borut, Ptuj, Volk-
merjeva 9, vložek 420.000 SIT, Bezjak
Slodnjak Katica, Gorišnica, Mala vas 34a,
vložek 360.000 SIT, Čoh Franc, Ptuj, Štuki
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21a, vložek 480.000 SIT, Dokl Božidar,
Ptuj, Čarmanova 1 in Gobec Milan, Ptuj,
Podvinci 7b, oba vložek 420.000 SIT, Hor-
vat Emil, Destrnik, Destrnik 16a, vložek
360.000 SIT, Horvat Janko, Ptuj, Spuhlja
58 in Jagarinec Kristina, Ptuj, Štuki 21, oba
vložek 420.000 SIT, Kokot Štefan, Zavrč,
Goričak 43, vložek 30.000 SIT, Krajnc Jo-
žef, Cirkulane, Meje 15, vložek 300.000
SIT, Megla Albin, Podgorci, Strjanci 19,
Mlakar Marija, Videm pri Ptuju, Tržec 45a,
Ropič Jožefa, Videm pri Ptuju, Štrumovec
3, Pernat Ivan, Podlehnik, Kozminci 16, Pin-
tarič Franc, Cirkulane, Gruškovec 112, vsi
vložek 360.000 SIT, Popošek Peter, Videm
pri Ptuju, Pobrežje 97, vložek 480.000 SIT,
Rugani Dragica, Ptuj, Panonska 5, vložek
420.000 SIT, Zadravec Franc, Velika Nede-
lja, Loperšice 30, vložek 360.000 SIT, Ši-
rovnik Martin, Ptuj, Podvinci 49b, vložek
420.000 SIT, Štumberger Franc, Cirkulane,
Cirkulane 48, vložek 360.000 SIT, Tement
Simon, Ptuj, Spuhlja 91, vložek 480.000
SIT, Turk Jože, Videm pri Ptuju, Lancova
vas 20a, vložek 180.000 SIT, Tušek Marta,
Ptuj, Cesta 8. avgusta 20, Vamberger Nada,
Ptuj, Ob železnici 8, Veldin Stanislav, Ptuj,
Ul. 5 Prekomorske b. 17, vsi vložek 420.000
SIT, Vidovič Marjan, Ptujska gora, Dolena
46a, Vindiš Angela, Cirkovce, Dragonja vas
8a, Lesjak Franc, Ptuj, Kicar 39, Vidovič
Miran, Ptuj, Vičava 71, Vidovič Branko,
Zavrč, Hrastovec 6, Vaupotič Franc, Gori-
šnica, Mala vas 24, vsi vložek 360.000 SIT,
Sakelšek Nada, Kidričevo, Apače 213, vlo-
žek 300.000 SIT, Hameršak Vesna, Ptuj,
Pergerja 2 in Gerič Marjan, Miklavž pri Or-
možu, Vuzmetinci 24, oba vložek 360.000
SIT,  Janžekovič Božidar, Ptuj, Kersnikova
4, vložek 420.000 SIT, Toplak Marko, Ptuj,
B. Kraigherja 14, vložek 180.000 SIT, Ha-
meršak Janko, Ptuj, Bukovci 103a, vložek
300.000 SIT, Vorih Marjan, Ptuj, Kicar 126,
vložek 360.000 SIT, Zavec Anton, Juršinci,
Sakušak 82, vložek 300.000 SIT, Kokol
Ivanka, Cirkulane, Gruškovec 31, vložek
432.000 SIT, Zajšek Nada, Videm pri Ptuju,
Tržec 25a, Eržen Mateja, Ptuj, Vičava 110,
oba vložek 300.000 SIT, Mikša Silvo, Ptuj,
Spuhlja 69, Kolarič Aleš, Ptuj, Spuhlja 106a,
oba vložek 240.000 SIT, Medved Danilo,
Podgorci, Podgorci 87, Gregorec Andrej,
Podgorci, Podgorci 41 in Rugani Dušan,
Ptuj, Panonska 5, vsi vložek 120.000 SIT,
vsi vstop 7. 11. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bern-
hard Borut, Ptuj, Volkmerjeva 9, razrešen
27. 2. 1996 in ponovno imenovan kot direk-
tor dne 27. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 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, leta-

lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-100904

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00067 z dne 28. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa EKO–LES, podjetje za ureja-
nje okolja in trgovino, d.o.o., sedež: Kaju-
hova 5, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/04489/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev d.o.o. ALPE JADRAN in
BARLES, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, zastopnikov in poobla-
stil zastopnikov ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št: 5534089
Firma: EKO–LES, podjetje za ekologi-

jo, trgovino, posredovanje, inženiring in
storitve, d.o.o.

Osnovni kapital: 98,491.855,46 SIT
Ustanovitelji: BARTEL BARKOPA Ge-

sellschaft m.b.H., 9010 Celovec, Avstrija,
Alois-Schader Strasse 3, vložil
46,180.313,54 SIT in RUMPOLD Gesellsc-
haft m.b.H., 8793 Trofaiach, Avstrija, Ro-
seggergasse 4, vložil 46,517.079,23 SIT –
vstopila 23. 9. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata; LES, trgovina in storitve, p.o., iz-
stopil 22. 12. 1995; Leskovar Jože, Senovo,
Kajuhova 14, vstopil 24. 2. 1996, vložil
4,170.712,69 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pešec Vilko, Ptuj, Kajuhova 5, ki od
24. 2. 1996 zastopa družbo brez omejitev,
in direktor Leskovar Jože, imenovan 24. 2.
1996, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996: 1421
Pridobivanje gramoza in peska;  2852 Splo-
šna mehanična dela; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na

debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
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Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene.

Pri dejavnosti K 74.12 – Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje razen »opravljanja revizijske
dejavnosti«.

Pripojitev družb ALPE – JADRAN,
d.o.o., Podjetje za tehniko okolja, trgovino
in storitve, Ljubljana, in BARLES, podjetje
za trgovino in storitve, d.o.o., Senovo, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 15. 2.
1996.

Rg-103691

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00201 z dne 20. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR–SVS, trgovina,
storitve, d.d., sedež: Rogozniška cesta 8,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/00774/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št: 5181836
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Os-

trič Vendel, razrešen 15. 7. 1996; Olstrak
Marijana, Ptuj, Rimska ploščad 10, imeno-
vana 15. 9. 1996, zastopa družbo kot po-
močnica generalnega direktorja za področje
financ, računovodstva in ekonomike po
pooblastilu generalnega direktorja s svoje-
ga področja.

Rg-103694

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00203 z dne 21. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa CARRERA OPTIC, proizvod-
nja očal, d.o.o., Ormož, sedež: Ljutomer-
ska 38a,  2270  Ormož,  pod  vložno  št.
1/05781/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo imena družbenika, spre-
membo zastopnika in tipa zastopanja s te-
mile podatki:

Matična št: 5616514
Ustanovitelj: CARRERA OPTYL Bril-

len Vertriebs – und Erzeugungsgesellschaft
mbH, Traun, Johann Roithner-Strasse 131,
vstop 5. 6. 1996, vložek 1,557.749,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Riz-
man Anton, Miklavž, Kajžar 30, razrešen
19. 9. 1996 kot prokurist in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Von Heyking dr. Wolf Dietrich,
razrešen 19. 9. 1996.

Rg-103700

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00027 z dne 4. 2. 1997 pri subjek-
tu vpisa PLASTDISPENSER, d.o.o., se-
dež: Ljutomerska 38a, 2270 Ormož, pod
vložno št. 1/01401/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
no firmo, osnovni kapital, spremembo druž-
benikov in zastopnikov, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št: 5312370
Firma: PLASTDISPENSER, družba za

proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PLASTDISPENSER,

d.o.o.

Osnovni kapital: 141,058.475 SIT
Ustanovitelj: HASS Beteiligungsge-

sellschaft m.b.H., Avstrija, Eduard Hass Str.
25, 4050 Traun, vstop 30. 7. 1989, vložek
141,058.475 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Tovarna plastičnih in optičnih proizvo-
dov OPTIPLAST, p.o. – v stečaju, Ormož,
Ljutomerska 38a, izstop 12. 12. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Leitner Gunther, Marchtrenk, Avstri-
ja, Waldstrasse 17, imenovan 21. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5170 Druga trgovina na
debelo.

Rg-103702

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00198 z dne 30. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa LES, trgovina in storitve, p.o.,
sedež: Rogozniška 4, 2250 Ptuj, pod vlož-
no št. 1/00889/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti, tipa  in pooblastil za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št: 5038804
Firma: LES, trgovina in storitve, d.d.
Skrajšana firma: LES, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 46,643.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD TRGOVINA LES

PTUJ, n.sol.o., izstopil 21. 6. 1996; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska
15, vložil 4,664.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 4,664.000 SIT, Sklad RS za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
22,333.000 SIT, delavci po interni razdeli-
tvi, vložili 9,329.000 SIT, in delavci po no-
tranjem odkupu, vložili 5,653.000 SIT –
vstopili 21. 6. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-
tolin Jože, Ptuj, Vičava 82, razrešen 21. 6.
1996 kot direktor in imenovan za zastopni-
ka uprave, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4532 Izolacijska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-

ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno 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 gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.

SLOVENJ GRADEC

Rg-32071

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06597 z dne 28. 12. 1995
pri subjektu vpisa REBUS, podjetje za pro-
izvodnjo in razvoj raznovrstnih izdelkov
iz lesa, d.o.o., sedež: GOLAVABUKA 55,
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod
vložno št. 1/01684/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in zastopni-
kov ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5353912
Osnovni kapital: 1,506.333 SIT
Ustanovitelj: Tovšak Marjan, Šmartno

pri Slovenj Gradcu, Golavabuka 55, vstop
13. 9. 1989, vložek 1,506.333 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Domijan Gvido, iz-
stop 10. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tovšak Marjan, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Golavabuka 55, imenovan 13. 9.
1989, zastopa družbo brez omejitev, Domi-
jan Gvido, razrešen 10. 5. 1994.

Dejavnost se razširi na: dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas.

Dejavnost odslej glasi: obdelava lesa,
razvoj proizvodov za lesno industrijo, za-
stopstvo in kataloška prodaja izdelkov iz
lesa, orodij in naprav za obdelavo lesa, pro-
izvodnja žaganega lesa, proizvodnja konč-
nih lesenih izdelkov: proizvodnja lesenega
pohištva, proizvodnja končnih lesenih iz-
delkov, trgovina na debelo in drobno z neži-
vilskimi proizvodi, zastopstvo in posredniš-
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tvo pri prometu blaga in storitev, storitve
reklame in ekonomske propagande, uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov,
zastopanje in predstavljanje tujih podjetij
na področju lesnopredelovalne industrije,
dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas.

Rg-32166

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/05101 z dne 18. 9. 1995
pri  subjektu  vpisa  PREVOZNIŠTVO
GREGOR, podjetje za prevoze in stori-
tve,  d.o.o.,  sedež:  Podgora 22/a,  Kotlje
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/07526/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5710677
Firma:  PREVOZNIŠTVO  GREGOR,

prevozi, storitve in proizvodnja, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,097.700 SIT
Ustanovitelj: Gregor Andrej, Ravne na

Koroškem, Podgora 22/a, vstop 20. 1. 1993,
vložek 2,097.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dosedaj vpisana dejavnost se razširi ta-
ko, da se dodajo nove dejavnosti: storitve
mehanske obdelave kovin; proizvodnja ko-
vinskih izdelkov; proizvodnja lesene emba-
laže; proizvodnja lesenih izdelkov, kmetij-
ska proizvodnja: poljedelstvo, sadjarstvo,
vrtnarstvo, vinogradništvo, živinoreja, če-
belarstvo in polžereja.

Dejavnost družbe se tako v celoti odslej
glasi: prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu, prevoz potnikov s taksi avtomobi-
li, popravilo in vzdrževanje cestnih motor-
nih vozil in delovnih strojev, proizvodnja
žaganega lesa in plošč, trgovina na drobno
in debelo z neživilskimi in živilskimi pro-
izvodi, posredovanje v prometu blaga in sto-
ritev, komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev, storitve
mehanske obdelave kovin; proizvodnja ko-
vinskih izdelkov; proizvodnja lesene emba-
laže; proizvodnja lesenih izdlekov; kmetij-
ska proizvodnja: poljedelstvo, sadjarstvo,
vrtnarstvo, vinogradništvo, živinoreja, če-
belarstvo in polžereja.

Rg-38387

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06540 z dne 15. 2. 1996
pri subjektu vpisa VAUKAN, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Podgorje 4/a, 2381 Podgorje pri Slo-
venj Gradcu, pod vložno št. 1/05731/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5625602
Osnovni kapital: 1,686.570 SIT
Ustanovitelj: Vaukan Jožef, Podgorje pri

Slovenj Gradcu, Podgorje 4/a, vstop 21. 3.
1992, vložek 1,686.570 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,

d.n.; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno  v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5540 Točenje pijač
in napitkov.

Rg-46525

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00138 z dne 9. 10. 1996
pri subjektu vpisa MOTOTEMPO, avto šo-
la, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Sta-
re sledi 15, 2391 Prevalje, pod vložno št.
1/09301/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, poslovnih
deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe ter uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5851025
Ustanovitelj: Uršnik Franjo, Ravne na

Koroškem, Čečovlje 2, vstop 6. 6. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Novak Stanislava, izstop 5. 6. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Uršnik Franjo, Ravne na Koroškem,
Čečovlje 2, imenovan 6. 6. 1994, Novak
Stanislava, razrešena 5. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proivzodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Vpiše se sklep o sprejemu akta o ustano-
vitvi družbe, z dne 7. 6. 1996.

Rg-46534

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00121 z dne 14. 10. 1996
pri  subjektu  vpisa  RUDNIK  MEŽICA,
MPI, metalurgija, plastika in inženiring,
d.o.o., sedež: Žerjav 79, 2392 Mežica, pod
vložno št. 1/03253/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, druž-
benikov in dejavnosti ter uskladitev s stan-

dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5040949
Sedež: Črna na Koroškem, Žerjav 79
Ustanovitelj: Rudnik Mežica, MPI, d.o.o.,

(prej Rudniki svinca in topilnica Mežica,
TOZD Metalurgija), Črna na Koroškem, Žer-
jav 79, vstop 15. 10. 1990, vložek 66,336.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Rudnik Me-
žica, d.o.o., izstop 18. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra;
2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja
drugih neželeznih kovin; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 »računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje« se izpusti »revi-
zijske dejavnosti«.

Rg-46992

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00190 z dne 7. 11. 1996
pod št. vložka 1/09486/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5925711
Firma: EXTRATUR, podjetje za trgo-

vino in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: EXTRATUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2391 Prevalje, Pod gonjami 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Reuter Doroteja in Ruter

Ivan, oba Prevalje, Pod gonjami 11, oba
vstop 21. 8. 1996, oba vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Ruter Doroteja in direktor Ruter Ivan,
Prevalje, Pod gonjami 11, oba imenovana
21. 8. 1996, zastopata družbo posamično in
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
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na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 »posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov,« razen »pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.« 52.488 »trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,« ra-
zen »z orožjem in strelivom.« 74.12 »raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje,« razen »revi-
zijske dejavnosti.«

 Rg-47185

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00210 z dne 29. 10. 1996
pri  subjektu  vpisa  TOVARNA  MERIL–
PLASTIKA,  d.o.o.,  sedež:  Pameče 153,
2380 Pameče  pri  Slovenj  Gradcu,  pod
vložno št. 1/02716/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis pravnih posledic last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, pravnoorganizira-
ne oblike, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, vpis nadzornega sveta, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5103177
Firma: TRISO, proizvodnja šolske in

pisarniške opreme, d.d.
Skrajšana firma: TRISO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Slovenj Gradec, Pameče 153
Osnovni kapital: 114,590.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica V/4, vlo-
žek 11,459.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
25,002.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 43,601.000 SIT, udeleženci interne
razdelitve, vložek 18,330.000 SIT, udele-
ženci notranjega odkupa, vložek 16,198.000
SIT, vsi vstopili 10. 6. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pečarič
Niko, razrešen 5. 7. 1996 in zopet imenovan
kot direktor dne 5. 7. 1996, Velenje, Karde-
ljev trg 6, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rapnik Vesna,
Pokržnik Nevenka, Žvikart Jože, Sušec Dra-
gica, Razgoršek Janko in Santner Jože, vsi
vstop 10. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 7420
Projektiranje, tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana št. LP 00777/00756-1996/TJ, z
dne 23. 8. 1996.

Rg-47186

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00232 z dne 25. 10. 1996
pri subjektu vpisa FRAPOL, avtošola in
trgovina, d.o.o., sedež: Stari trg 223, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/03204/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, poslov-
nih deležev, zastopnika, dejavnosti in uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5442621
Firma: FRAPOL, podjetje za elektro

gradnje in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,225.000 SIT
Ustanovitelja: Iršič Polonca in Iršič Fran-

ci, oba Slovenj Gradec, Stari trg 223, oba
vložek: 1,612.500 SIT, vstop 5. 11. 1990,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Iršič
Polonca, razrešena 30. 9. 1996, direktor Ir-
šič Franci, Slovenj Gradec, Stari trg 223,
imenovan 30. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2852 Splošna me-
hanična dela; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,

tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetovan-
je; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje;  80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-47188

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00122 z dne 21. 10.
1996 pri subjektu vpisa DOBRINA, pro-
izvodno trgovsko podjetje v notranjem in
zunanjem prometu, d.o.o., sedež: Ribiška
pot 4, 2370 Dravograd, pod vložno št.
1/01853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi ter uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5361575
Ustanovitelja: Vogrin Albin, vstop 20. 2.

1990, vložek 250.000 SIT in Herman Mari-
ja, vstop 13. 5. 1996, vložek 2,250.000 SIT,
oba Vuzenica, Pohorska cesta 50, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2851 Površinska
obdelava in projektiranje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
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mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina 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 gradbeni-
mi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih

strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Vpiše se sprememba  akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta z dne 13. 5. 1996.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 »računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje« se izpusti »revi-
zijske dejavnosti.« 74.14 »podjetniško in po-
slovno svetovanje« se izpusti »arbitraža in
posredovanje v pogajanjih med managerji
in delavci.« 51.18 »posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.«
se izpusti »pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.« 52.488 »trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.« se izpusti
»z orožjem in strelivom.«

Rg-48384

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00208 z dne 18. 11. 1996
pri subjektu vpisa ZILA, trgovsko podjet-
je, p.o., sedež: Trg svobode 7, 2380 Slo-
venj  Gradec,  pod  vložno  št.  1/01670/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova s temile podatki:

Sedež: Slovenj Gradec, Šolska ulica 2.

Rg-48385

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00052 z dne 18. 11. 1996
pri subjektu vpisa ELEKON, proizvodno,
trgovsko, storitveno in gostinsko podjet-
je,  d.o.o.,  sedež:  Gozdarska  cesta 150,
2382 Mislinja, pod vložno št. 1/07129/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, družbene pogodbe,
priimka družbenice oziroma zastopnice in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5822432
Dejavnost, vpisana 18. 11. 1996: 1822

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija  elek-
trike; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z

oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi, gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, čis-
tili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov.

Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 15. 2. 1996.

Pri vpisani družbenici in zastopnici Ster-
kuš Kristini se spremeni priimek, ki glasi:
Gros Katarina.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.14 »podjet-
niško in poslovno svetovanje« razen »arbi-
traža in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.«

Rg-48848

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00080 z dne 25. 11.
1996 pri subjektu vpisa ŠTALEKER, tr-
govina in servis, d.o.o., sedež: Legenska
cesta 42, 2380 Slovenj  Gradec,  pod  vlož-
no  št. 1/01706/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme  in  družbene  pogodbe  s  temile
podatki:

Matična št.: 5353980
Firma: AVTO ŠTALEKER, trgovina

in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO ŠTALEKER,

d.o.o.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe,

sprejeta na skupščini družbe dne 18. 3. 1996.

Rg-48850

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00172 z dne 20. 11. 1996
pri subjektu vpisa ALBOKOMERC, trgov-
sko  podjetje,  d.o.o.,  sedež:  Mrvovo 12,
2392 Mežica, pod vložno št. 1/01518/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov in družbene pogod-
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be ter uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5332737
Firma: ALBOCOM, trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALBOCOM, d.o.o.
Ustanovitelja: Hudina Franc in Hudina

Danica, oba Mežica, Mrvovo 12, vstop
16. 12. 1989, oba vložek 764.536,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata, Škudnik Jo-
žef in Škudnik Marija, oba izstop 15. 5.
1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Škud-
nik Jožef in Škudnik Marija, oba razrešena
15. 5. 1996, direktor Hudina Franc, Mežica,
Mrvovo 12, imenovan 16. 12. 1989, zastopa
družbo brez omejitev, direktorica Hudina
Danica, Mežica, Mrvovo 12, imenovana
22. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost,  vpisana 20. 11. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo 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 kole-
si, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6420 Telekomunikacije; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;

7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe z dne 17. 5.
1996.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 »posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov« razen »pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.« 52.488 »trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.« ra-
zen »z orožjem in strelivom.«

Skudnik Jožefu in Skudnik Mariji se
popravi priimek, ki pravilno glasi: »Škud-
nik.«

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 129/95 Rg-317

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

Družba BRULF, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Prožinska vas 50, Štore,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Buser Franca, Prožinska vas 50, Štore, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 1. 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 15. 5. 1997

Srg 3501/94 Rg-318

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

Družba FUNT & CO, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Luče 20, Lu-
če, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Funtek Jožeta, Luče 20, Luče, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 21. 6.

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 15. 5. 1997

Srg 199/95 Rg-319

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

Družba VICTORY, podjetje za stori-
tve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Tiro-

sek 7, Gornji Grad, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Grudnik Viktorja, Tirosek 7, Gornji Grad,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 24. 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 15. 5. 1997

KRANJ

Srg 3247/94 Rg-13127

Družba A 1 2 3, trgovina na drobno in
debelo, d.o.o., Sp. Besnica, s sedežem Sp.
Besnica 147, Zg. Besnica, vpisana na reg.
vl. št. 1/3302/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame
Kovšca Alenka, Sp. Besnica 147, Zg. Be-
snica.

Zoper sklep družbenice 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 23. 3. 1995

LJUBLJANA

Srg 5554/96 Rg-356

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja popravni sklep pod št.
Srg 5554/96, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 1/97 z dne 10. I. 1997. Dopolni se tako,
da je ustanovitelj in delničar Lesnine, druž-
be za razvoj, financiranje in svetovanje,
d.d., Ljubljana, Parmova 53, reg. št. vl.
1/03906/00, ki preneha po skrajšanem po-
stopku še Lesnina Inženiring, podjetje za
projektiranje, gradnjo in opremo objektov,
p.o., Parmova 53, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 5. 1997

Srg 1600/96 Rg-353

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja popravni sklep pod št.
Srg 1600/96, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 16/97 z dne 21. III. 1997, se dopolni
tako, da sta ustanovitelja in družbenika druž-
be Lesnina storitve, podjetje za marke-
ting, računovodstvo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 53, tudi Lesnina Si-
noles, p.o., Ivančna Gorica in Lesnina Mi-
zarstvo Grosuplje, p.o., Grosuplje.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 5. 1997
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Srg 1218/97 Rg-315

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

NEBEC, trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Andreja Bitenca
36, reg. št. vl. 1/15930/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
13. 2. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Valentina in Janez Ne-
bec, Andreja Bitenca 36, Ljubljana in Caj-
hen Janko, Jeranova 7, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 12.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti po enakih deležih na ustanovitelje Va-
lentino in Janeza Nebec ter Cajhen Janka.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 5. 1997

Srg 610/97 Rg-316

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

GTS  PLUS,  gradbeništvo,  turizem,
storitve, d.o.o., Ljubljana, Župančičeva
8, reg. št. vl. 1/27712/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bogdan Kavšček, Strmi-
ca 29b, Logatec, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 5. 1997

Srg 13900/94 Rg-342

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

Družba BIZANT, d.o.o., elektromon-
tažno podjetje, Žlebe 3b, Medvode, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bizant Viktor, Žlebe 3b,
Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja na račun: NOVA LB, Poslovalnica Med-
vode, št. 50100-620-133-021-13744/51.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 9. 1996

Srg 016359/94 Rg-343

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

Družba KARTICA, podjetje za raču-
novodstvo, trgovino in druge storitve,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 92, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Marta Podobnik, Pod
Plevno 3, Škofja Loka in Anica Zupan, Voj-
kova 92, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljici, vsaki do ene polovice osnovnega kapi-
tala.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 7. 1996

Srg 17006/94 Rg-344

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

ROMAN I, d.o.o., Ig, Tomišelj 17, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kolar Roman in Kolar
Drgestin Mira, oba Tomišelj 17, Ig, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Kolar Romana in Kolar Drgestin Miro, Ig.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 9. 1996

Srg 17287/94 Rg-345

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

Družba RCO, splošno podjetje, d.o.o.,
Pijava  Gorica 7,  Škofljica,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zvone Rovšnik, Pijava
Gorica 7, Škofljica, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Rovšnik Zvoneta, Pijava Gorica 7, Škof-
ljica.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 8. 1996

Srg 18437/94 Rg-346

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

ATB, proizvodnja, vzdrževanje, trgo-
vina, marketing, uvoz-izvoz, d.o.o., Cesta
1. maja 19, Hrastnik, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Krošlin Majda, Novi log
19/E, Hrastnik, Bogomir Zupanc, Veličko-
va cesta 28, Hrastnik in Boris Krošlin, Str-
niševa 19, Ljubljana-Črnuče, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 30. 12. 1996

Srg 18513/94 Rg-347

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

Družba NIPON, podjetje za trgovino
in zastopanje, d.o.o., Reška 15, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Špela Peternel, Reška
15, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
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114.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
114.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico Špelo Peternel, Reška 15, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 11/95 Rg-348

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

Družba ROBOS, podjetje za industrij-
sko fleksibilne sisteme, Ljubljana, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Hubert Kosler, Beethov-
nova 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Huberta Koslerja, Beethovnova 6, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 12. 1996

Srg 54/95 Rg-349

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

Družba TRADE STAR, podjetje za ko-
mercialne,  ekonomske,  komisijske  in
agencijske storitve, Ljubljana, Trnovski
pristan 12, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Bernik, Trnovski
pristan 12, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Janeza Bernika, Trnovski pristan 12,
Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 12. 1996

Srg 226/95 Rg-350

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

Družba  TOWER,  trgovsko  podjetje,
Ljubljana, d.o.o., preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Barbka Stupica, Puh-
tejeva 10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Barbko Stupica, Puhtejeva 10, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 12. 1996

Srg 234/95 Rg-351

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

Družba EPOTAL INŽENIRING COM-
MERCE, izvajanje zaključnih del v grad-
beništvu,  inženiring  in  trgovina,  d.o.o.,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Silvan Jakin, Na klisu
S-5/A, Vrhnika, Gašper Pelko, Jamova c.
50, Ljubljana in Jože Umek, Ul. bratov Uča-
kar 74, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.100 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 12. 1996

Srg 240/95 Rg-352

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

Družba KOVAČ UEL, podjetje za tr-
govino,  svetovanje  in  storitve,  d.o.o.,
Domžale, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Kovač, Dragomelj
87, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom

8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Janeza Kovača, Dragomelj 87, Domžale.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 12. 1996

Srg 3539/96 Rg-355

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja MECOM, podjetje za
računalništvo, d.o.o, Ljubljana, Prešer-
nova 16, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 9. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Hojker Sergej, Prešernova
16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 12. 1996

Srg 3502/96 Rg-354

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

Družba  JAN  COMPANY,  trgovina,
storitve, posredovanje, zastopanje, d.o.o.,
Zagrebška 24, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Fabjan Silvan, Zagrebška
24, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 12. 1996

Srg 94/15372 Rg-101961

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15372 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
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1/09560/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DAKO, podjetje za proizvod-
njo,  trgovino,  uvoz-izvoz  in  storitve,
d.o.o., Ljubljana Moste

Skrajšana firma: DAKO, d.o.o., Ljub-
ljana Moste

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana Moste, Pot na Fuži-
ne 33

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kosanovič Dušan, izstopil

17. 10. 1994.
Sklep skupščine z dne 17. 10. 1994 o

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

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

Srg 96/00361 Rg-101989

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00361 z dne 9. 10. 1996 pod št. vložka
1/00849/01 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča ukinjeno organizacijsko enoto s
temile podatki:

Firma: RADIOTELEVIZIJA SLOVE-
NIJA, OE VODSTVO ZAVODA S SKUP-
NIMI SLUŽBAMI

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: Ljubljana, Moše Pijadejeva 10
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Petan Žarko, razrešen 7. 12.
1995.

Izbris organizacijske enote Vodstvo za-
voda s skupnimi službami na podlagi sklepa
sveta z dne 7. 12. 1995.

Srg 96/00362 Rg-101990

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00362 z dne 9. 10. 1996 pod št. vložka
1/00849/02 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča ukinjeno organizacijsko enoto s
temile podatki:

Firma: RADIOTELEVIZIJA SLOVE-
NIJA, OE RADIO SLOVENIJA

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 17
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vurnik France, razrešen 7. 12. 1995.
Izbris organizacijske enote Radio Slove-

nija na podlagi sklepa sveta z dne 7. 12.
1995.

Srg 96/00363 Rg-101991

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00363 z dne 9. 10. 1996 pod št. vložka
1/00849/03 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča ukinjeno organizacijsko enoto s
temile podatki:

Firma:  RADIOTELEVIZIJA  SLOVE-
NIJA, OE GLASBENA PRODUKCIJA

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 17
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Venier Matej, razrešen 7. 12. 1995.
Izbris organizacijske enote Glasbena

produkcija na podlagi sklepa sveta z dne
7. 12. 1995.

Srg 96/00364 Rg-101992

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00364 z dne 9. 10. 1996 pod št. vložka
1/00849/04 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča ukinjeno organizacijsko enoto s
temile podatki:

Firma: RADIOTELEVIZIJA SLOVE-
NIJA, OE TV SLOVENIJA

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000, Ljubljana, Moše Pijade-

jeva 10
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čadež Janez, razrešen 7. 12. 1995.
Izbris organizacijske enote TV Sloveni-

ja na podlagi sklepa sveta z dne 7. 12. 1995.

Srg 94/16471 Rg-102029

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16471 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/07295/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BOLEX, d.o.o. trgovina, uvoz-
izvoz, zastopstvo, Domžale, Ljubljan-
ska 34

Skrajšana firma: BOLEX, d.o.o., Dom-
žale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Brinovec Franc, izstopil

14. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 12. 1994 o

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

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

Srg 94/16712 Rg-102033

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16712 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/07049/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MEDICON, podjetje za komer-
cialne, servisne in posredniške dejavno-
sti, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000, Ljubljana, Kvedrova 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Lesar Miha in Gogala

Franc, izstopila 23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o

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

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

Srg 96/01134 Rg-102044

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01134 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/10022/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  ZORN–IK  TRADE,  d.o.o.,
podjetje za raziskavo trga, svetovanje,
zastopanje in trgovanje, Ljubljana, Viš-
ka c. 69/d

Skrajšana  firma:  ZORN–IK  TRADE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Viška cesta 69/d
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Zorn Iztok, izstopil 7. 3.

1996.
Sklep skupščine z dne 7. 3. 1996 o pre-

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

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

Srg 94/20021 Rg-102096

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20021 z dne 18. 12. 1996 pod št. vložka
1/16862/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TERRATRANS, d.o.o., medna-
rodno prevozno in trgovsko podjetje, Ko-
stevc 1, Dolenja vas

Skrajšana firma: TERRATRANS, d.o.o.,
Dolenja vas

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1331 Dolenja vas, Kostevc 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Tekavec Vinko in Kranjc

Lilijana, izstopila 23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o

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

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

Srg 94/05070 Rg-102100

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05070 z dne 18. 12. 1996 pod št.
vložka 1/08117/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SING, inženiring in trgovina,
d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jana Husa 80
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Šinkovec Marko, izstopil

6. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 5. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/15338 Rg-102131

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15338 z dne 26. 11. 1996 pod št. vložka
1/03654/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
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ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  AST,  podjetje  za  izdelavo  in
prodajo tekstilnih izdelkov in izdelkov do-
mače in umetne obrti, posredovanje in
inženiring, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000, Ljubljana, Bratov Uča-

kar 90
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Stoilovski Aneta, izsto-

pila 18. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 11. 1994 o

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

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

Srg 96/02543 Rg-102137

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02543 z dne 26. 11. 1996 pod št. vložka
1/24197/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5858615
Firma: MINOS, proizvodnja, storitve,

trgovina, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: MINOS, d.o.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Cesta na Trato

št. 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ambrožič Jože in Novak

Ana, izstopila 22. 5. 1996.
Sklep skupščine z dne 22. 5. 1996 o pre-

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

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

Srg 95/01821 Rg-102143

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01821 z dne 26. 11. 1996 pod št. vložka
1/18592/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BOLL, d.o.o., mednarodna špe-
dicija, veletrgovina, marketing, zastop-
stvo, Ljubljana, Novosadska 8

Skrajšana firma: BOLL, d.o.o., medna-
rodna špedicija, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Novosadska 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlič Boltežar in Pavlič

Melhiora , izstopila 29. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 3. 1995 o pre-

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

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

Srg 94/18878 Rg-102146

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/18878 z dne 26. 11. 1996 pod št. vložka
1/23268/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TALP, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o., Kersnikova 1, Grosuplje

Skrajšana firma: TALP, d.o.o., Grosup-
lje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Kersnikova 1
Osnovni kapital: 123.238,50 SIT
Ustanovitelj: Andrič Marjan, izstopil

25. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 12. 1994 o

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

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

Srg 94/11788 Rg-102166

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11788 z dne 19. 10. 1996 pod št. vložka
1/11409/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SIMI, salon za nego in sporosti-
tev, d.o.o., Šentvid

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

govornostjo
Sedež: 1210 Šentvid, Zvezda 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Šoštarec-Pravdič Simo-

neta, izstopila 8. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 8. 6. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/13591 Rg-102177

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13591 z dne 19. 10. 1996 pod št. vložka
1/09791/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  HELENA,  d.o.o.,  trgovina  in
proizvodnja, Mirje 15, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Mirje 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolar Helena, izstopila

11. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 11. 17. 1994 o

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

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

Srg 94/14197 Rg-102181

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/14197 z dne 15. 10. 1996 pod št.
vložka 1/17212/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-

nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: GABRI, podjetje za zastopanje,
posredništvo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Verovškova 44/b

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova
44/b

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Cerar Barbara, izstopila

6. 9. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 9. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/15542 Rg-102187

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15542 z dne 19. 10. 1996 pod št. vložka
1/07129/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BOTMAR, zastopanje, svetova-
nje in manegment, d.o.o., Ljubljana, Ti-
tova 47

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Titova 47
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Samastur Borut, izstopil

30. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 11. 1994 o

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

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

Srg 94/18975 Rg-102194

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18975 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/07838/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BIG C, podjetje za vzdrževa-
nje, varovanje, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 19

Skrajšana firma: BIG C, d.o.o., Ljub-
ljana, Koprska 19

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Curk Anton, izstopil 29. 12.

1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o

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

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

Srg 96/01380 Rg-102219

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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96/01380 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/03793/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5319188
Firma: DE BALE, inženiring sodobnih

tehnologij, d.o.o.
Skrajšana firma: DE BALE
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1240  Kamnik,  Livada  8,

Šmarca
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan Bojan, izstopil 13. 4.

1995.
Sklep skupščine z dne 13. 4. 1995 o pre-

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

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

Srg 96/02649 Rg-102230

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02649 z dne 10. 10. 1996 pod št. vložka
1/15067/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5579350
Firma: A. ULČAR & Co., – trgovina,

proizvodnja in storitve, d.n.o., Domžale,
Rodica

Skrajšana  firma:  A. ULČAR & Co.,
d.n.o., Domžale, Rodica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Perkova 9, Ro-
dica

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Ulčar Andrej in Ulčar Na-

talija, izstopila 27. 5. 1996.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1996 o pre-

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

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

Srg 96/00808 Rg-102334

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00808 z dne 18. 12. 1996 pod št. vložka
1/17885/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: VARDE, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Nadgorica

Skrajšana firma: VARDE, d.o.o., Nad-
gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1231 Nadgorica, Pot na Var-
de 2

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Maček Vida in Beno An-

ton, izstopila 14. 2. 1996.
Sklep skupščine z dne 14. 2. 1996 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela njena ustanovitelja.

Srg 96/04120 Rg-102397

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04120 z dne 23. 12. 1996 pod št. vložka
1/08769/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ISKRALES, mizarsko in trgov-
sko podjetje, Medvode, d.o.o.

Skrajšana firma: ISKRALES, Medvo-
de, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Barletova 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Iskra Janez, izstopil 25. 7.

1996.
Sklep skupščine z dne 25. 7. 1996 o pre-

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

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

Srg 96/04549 Rg-102399

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04549 z dne 23. 12. 1996 pod št. vložka
1/10335/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  COLLEGE,  inženiring,  pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Ivančna Go-
rica

Skrajšana  firma:  COLLEGE,  d.o.o.,
Ivančna Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1295 Ivančna  Gorica,  Ulica
6. junija 17

Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Hernec Andrej, Kutnar La-

do, Omahen Anton, Kutnar Marko, Petan
Tomaž in Zaletel Janko, izstopili 27. 8.
1996.

Sklep skupščine z dne 27. 8. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Srg 95/02606 Rg-102456

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02606 z dne 20. 11. 1996 pod št. vložka
1/09510/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: EUROCON, Podjetje za pro-
izvodnjo, prodajo in zastopstva, d.o.o., Ja-
mova 48, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 48
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Grm Andrej in Grm Ja-

nez, izstopila 18. 5. 1995.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela njena ustanovitelja.

Srg 94/17762 Rg-102463

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17762 z dne 20. 11. 1996 pod št. vložka
1/05478/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podat ki:

Firma:  AGRO  INŽENIRING SLOVE-
NIJA, d.o.o., Proizvodno, trgovsko, uvoz-
no izvozno podjetje, turizem in inženi-
ring

Skrajšana firma: AGRO INŽENIRING
SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Predjamska 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Brajnik Damjan, Čepon

Drago in Vidic Miran, izstopili 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli njeni ustanovitelji.

Srg 95/01388 Rg-102492

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01388 z dne 4. 12. 1996 pod št. vložka
1/17521/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TOPS, podjetje za trgovino, po-
sredovanje, svetovanje, usluge, uvoz in iz-
voz, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Adamičeva 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Stipaničić Bojana, izsto-

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

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

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

Srg 94/18384 Rg-102497

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18384 z dne 4. 12. 1996 pod št. vložka
1/18357/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: WISH, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Matjanova 7

Skrajšana firma: WISH, d.o.o., Ljub-
ljana, Matjanova 7

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Matjanova 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Matoh Jadranka, izsto-

pila 23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela njena ustanoviteljica.

Srg 94/11217 Rg-102523

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11217 z dne 4. 12. 1996 pod št. vložka
1/18596/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SLOVENICA HELIX, vzreja,
predelava in odkup polžev, trgovina in
uvoz-izvoz, d.o.o., Komenda, Čebuljeva 2

Skrajšana firma: SLOVENICA HELIX,
d.o.o., Komenda

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1218 Komenda, Čebuljeva 2
Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: VEGRALDA, d.o.o., in

CROATIA HELIX, d.o.o., izstopila 27. 5.
1994.

Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Srg 94/17335 Rg-102527

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17335 z dne 4. 12. 1996 pod št. vložka
1/23761/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5780110
Firma: TREM TRADE, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Logatec
Skrajšana firma: TREM TRADE, d.o.o.,

Logatec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1370  Logatec,  Pavšičeva  uli-

ca 26
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Mitrović Tomislav, izsto-

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

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

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

Srg 94/17429 Rg-102529

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17429 z dne 4. 12. 1996 pod št. vložka
1/06793/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KARMA, Proizvodno trgovsko
podjetjte, d.o.o., Bratov Učakar 94, Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000, Ljubljana, Bratov Uča-
kar 94

Osnovni kapital: 2.100 SIT

Ustanovitelj: Gončin Dejan, izstopil
15. 4. 1994.

Sklep skupščine z dne 15. 4. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Srg 95/02378 Rg-102531

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02378 z dne 4. 12. 1996 pod št. vložka
1/16885/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ORTO LINE, podjetje za eko-
nomske in tehnološke storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: ORTO LINE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 123
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Mendušič Viktorija in

Mendušič Jelka, izstopili 30. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli njeni ustanoviteljici.

Srg 95/00216 Rg-102532

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00216 z dne 5. 12. 1996 pod št. vložka
1/24157/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  URH,  trgovina  na  debelo  in
drobno, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vegova 8
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Urh Franc, izstopil 11. 1.

1995.
Sklep skupščine z dne 11. 1. 1995 o pre-

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

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

Srg 94/17332 Rg-102537

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17332 z dne 13. 12. 1996 pod št. vložka
1/23581/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5768578
Firma:  BARJE,  storitveno  podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 61
Skrajšana firma: BARJE, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gerbičeva 61
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Nogometni klub Svoboda,

izstopil 18. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 18. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Srg 94/15495 Rg-102583

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15495 z dne 23. 12. 1996 pod št. vložka
1/12093/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  ESTOR,  d.o.o.,  proizvodnja,
ekonomske storitve, trženje, izobraževa-
nje in turistične storitve, Brilejeva 14,
Ljubljana

Skrajšana firma: ESTOR, d.o.o., Brile-
jeva 14, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Falež Bojan in Sabo-Fa-

lež Ljubinica, izstopila 28. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 11. 1994 o

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

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

Srg 94/14627 Rg-103731

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14627 z dne 17. 1. 1997 pod št. vložka
1/06469/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: AS–COMMERCE, podjetje za
opravljanje storitev, posredovanje, za-
stopstvo, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.

Skrajšana  firma:  AS–COMMERCE,
d.o.o., Litija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1270 Litija, Spodnji Log 48
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Iskra Alojz in Ivić Slobo-

dan, izstopila 10. 10. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

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

Srg 96/05414 Rg-103754

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05414 z dne 17. 1. 1997 pod št. vložka
1/15262/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5554730
Firma: EKOMEX, Podjetje za izdela-

vo električnih in drugih instalacij, inženi-
ring, trgovina-marketing, d.o.o., Ljublja-
na, Poklukarjeva 11/a

Skrajšana  firma:  EKOMEX,  d.o.o.,
Ljabljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Poklukarje-
va 11/a
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oreškovič Jože in Janči-

gaj Jasmina, izstopila 16. 10. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

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

Srg 96/05474 Rg-103875

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05474 z dne 29. 10. 1996 pod št. vložka
1/01713/04 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča oddelek na podlagi odloka o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani s temi-
le podatki:

Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN
TEHNOLOGIJO, Oddelek za kemijsko
izobraževanje in informatiko

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Vegova 4
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnika Vrtačnik Metka in Benkovič Ja-
nez, razrešena 2. 10. 1995.

Izbris OE na podlagi odloka o preobli-
kovanju Univerze v Ljubljane.

Srg 96/01568 Rg-103892

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01568 z dne 15. 10. 1996 pod št. vložka
1/01954/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča fakulteto zaradi preoblikovanja s
temile podatki:

Matična št.: 5084113
Firma:  UNIVERZA  V  LJUBLJANI,

Fakulteta za družbene vede, p.o.
Skrajšana firma: FDV Ljubljana
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kardeljeva

ploščad 5
Ustanovitelji:  Skupščina  SRS,  Ljub-

ljana, ZSMS Ljubljana, ZZB NOV Slove-
nije, Ljubljana, ZSS Ljubljana, SZDL Ljub-
ljana in ZKS Ljubljana, izstopili 21. 12.
1994.

Izbris fakultete zaradi preoblikovanja,
sedaj vpisana pod št. reg. vl. 1/1566/07.

Srg 96/05969 Rg-103968

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05969 z dne 25. 11. 1996 pod št. vložka
1/22923/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi pripojitve k družbi
PIC CONSULTING, d.o.o., Ljubljana, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5769248
Firma: INFO PLUS, d.o.o., Uvozno in

izvozno podjetje, Tržaška 118, Ljubljana
Skrajšana  firma:  INFO  PLUS,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 118
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Antauer Igor, izstopil 15. 4.

1994.
Pripojitev k družbi PIC CONSULTING,

podjetje za gospodarsko svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 118, št. reg. vl.
1/14227/00, na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 15. 4. 1994.

Srg 96/01238 Rg-104005

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01238 z dne 16. 10. 1996 pod št. vložka
1/25433/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5841933
Firma:  TRIL,  trgovina  in  storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  TRIL,  d.o.o.,  Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 133
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: Ilič Andjelko in Ilič Mir-

jana, izstopila 12. 3. 1996.
Sklep skupščine z dne 12. 3. 1996 o pre-

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

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

Srg 96/01422 Rg-104006

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01422 z dne 15. 10. 1996 pod št. vložka
1/14094/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ROGL IZ + S, idustrijska za-
stopstva in svetovanja, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ROGL IZ + S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Medenska 21
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rogl Nikolaj, izstopil 27. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/14393 Rg-104040

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/14393 z dne 15. 10. 1996 pod št.
vložka 1/03119/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: VIKO, kovinostrugarstvo, pro-
izvodnja kmetijske in vrtnarske mehani-
zacije, proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas, Domžale, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska ce-

sta 67
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Laznik Frančiška, izsto-

pila 26. 9. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 9. 1996 o pre-

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

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

Srg 94/14380 Rg-104041

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14380 z dne 16. 10. 1996 pod št. vložka
1/02836/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: A & M TRADE, trgovina, po-
sredništvo, zastopanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: A & M TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Bohoričeva 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Leskovec-Pavlič Alenka

in Pavlič Miran, izstopila 12. 8. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 8. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/14554 Rg-104042

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14554 z dne 16. 10. 1996 pod št. vložka
1/09432/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: CPB LJUBLJANA, d.o.o., Ljub-
ljana, Cesta 24. junija 30, podjetje za ser-
vis, proizvodnjo in trgovino

Skrajšana  firma:  CPB  LJUBLJANA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 24. juni-
ja 30

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Por Marjan, izstopil 4. 10.

1994.
Sklep skupščine z dne 4. 10. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/14592 Rg-104043

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14592 z dne 16. 10. 1996 pod št. vložka
1/08135/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: AREA, d.o.o., inženiring in po-
slovne storitve, Ljubljana, Kneza Koclja 6

Skrajšana firma: AREA, d.o.o., Ljub-
ljana, Kneza Koclja 6

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kneza Koclja 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Mikeš Ladislava, Mikeš

Jože, Gorišek Janez in Cotič Marko, izsto-
pili 5. 8. 1994.

Sklep skupščine z dne 5. 8. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe.
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Srg 94/14610 Rg-104044

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14610 z dne 16. 10. 1996 pod št. vložka
1/11527/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  RELAX  TOURS,  podjetje  za
organiziranje rekreacijskega in športnega
turizma, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  RELAX  TOURS,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kavčičeva 34/I
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelji: Alič Božidar, Ivić Darko,

Belak Stane, Alič Božidar ml., Alič Andreja
in Alič Andreja, izstopili 3. 10. 1994.

Sklep skupščine z dne 3. 10. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Srg 94/14645 Rg-104045

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14645 z dne 16. 10. 1996 pod št. vložka
1/07012/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: M.G.A., podjetje za gradbeni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Plešičeva 10

Skrajšana firma: M.G.A., d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Plešičeva 10
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Mirko Špokljarič, Djura

Janez in Andrej Flis, izstopili 30. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe.

Srg 95/01123 Rg-104051

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/01123 z dne 16. 10. 1996 pod št.
vložka 1/14179/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  BAGA,  trgovina,  inženiring,
svetovanje, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: BAGA-TIS, Ljublja-
na, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 32
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica:  Majič Marija, izstopila

7. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 7. 3. 1995 o pre-

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

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

Srg 95/05351 Rg-104054

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05351 z dne 16. 10. 1996 pod št.
vložka 1/18965/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ZA & MM, podjetje za trgovi-
no, storitve, gostinstvo-turizem in pro-
izvodnjo, d.o.o., Medvode, Škofjeloška 15

Skrajšana  firma:  ZA & MM,  d.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Škofjeloška 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Zajc Majda, izstopila

6. 11. 1994
Sklep skupščine z dne 6. 11. 1994 o pre-

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

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

Srg 95/01179 Rg-104055

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01179 z dne 16. 10. 1996 pod št. vložka
1/10284/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: T & MM, podjetje za trgovino
in posredovanje, Mengeš, d.o.o.

Skrajšana  firma:  T & MM,  Mengeš,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Cankarjeva 16a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Cetinski Anton, izstopil

1. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 1. 3. 1995 o pre-

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

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

Srg 95/04744 Rg-104057

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04744 z dne 16. 10. 1996 pod št.
vložka 1/16956/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  VIDEO  LINE,  avdiovizualne
storitve, d.o.o., Domžale, Simona Jenka 12

Skrajšana firma: VIDEO LINE, d.o.o.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Simona Jenka 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kokalj Irena in Kokalj Ja-

ni, izstopila 25. 9. 1995.
Sklep skupščine z dne 25. 9. 1995 o pre-

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

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

Srg 96/01233 Rg-104062

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01233 z dne 15. 10. 1996 pod št.
vložka 1/22928/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: HIPERBAT, trgovsko podjetje,
d.o.o., Puciharjeva 6, Škofljica

Skrajšana  firma:  HIPERBAT,  d.o.o.,
Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1291 Škofljica, Puciharjeva 6
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Ilijaš Matjaž, izstopil 14. 3.

1996.
Sklep skupščine z dne 14. 3. 1996 o pre-

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

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

Srg 95/03651 Rg-104085

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03651 z dne 25. 11. 1996 pod št. vložka
1/15828/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5556252
Firma: TTI TEHNOLOGIJA TRANS-

FER INTERNATIONAL, d.o.o., Ljub-
ljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Črtomirova 25
Osnovni kapital: 795.630 SIT
Ustanovitelj: IIT INFORMATIK UND

INOVATIVE TEHNOLOGIEN Ges.m.b.H.,
izstopil 30. 5. 1995.

Sklep skupščine z dne 30. 5. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Srg 95/01167 Rg-104090

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01167 z dne 25. 11. 1996 pod št. vložka
1/10936/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5465974
Firma: IBT INSTALACIJE IN TEH-

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

govornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Gimnazijska c. 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj:  IBT  projektiranje  in  in-

ženiringi, p.o., Trbovlje, izstopil 10. 10.
1994.

Sklep skupščine z dne 10. 10. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel njen ustanovitelj.
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Srg 94/19392 Rg-104093

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19392 z dne 19. 11. 1996 pod št. vložka
1/14329/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  TDŽIP,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Iška 104, Ig pri Ljubljani

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

govornostjo
Sedež: 1292 Ig pri Ljubljani, Iška 104
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Trifunovič Dušan, Trifu-

novič Gregor, Trifunovič Aleš in Trifuno-
vič Lea, izstopili 29. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Srg 96/02772 Rg-104140

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02772 z dne 20. 12. 1996 pod št. vložka
1/09040/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5425948
Firma: I + R ELECTRONIC, trgovina

z elektronskimi komponentami, d.o.o.
Skrajšana firma: I + R ELECTRONIC,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ziherlova 2
Osnovni kapital: 19.900,70 SIT
Ustanovitelji: Iskra Commerce, p.o., Ra-

pido Electronic Components S.p.a., Raz-
movski Aleksander in Selan Martin, izsto-
pili 20. 5. 1996.

Sklep skupščine z dne 20. 5. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Srg 95/03835 Rg-104142

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03835 z dne 30. 12. 1996 pod št.
vložka 1/20302/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5687993
Firma: SINIEX, d.o.o., podjetje za zu-

nanjo trgovino, izobraževanje, consulting
in poslovne storitve

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovska 4
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj:  Simeunović Dragan, iz-

stopil 26. 6. 1995.
Sklep skupščine z dne 26. 6. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel njen ustanovitelj.

Srg 95/00167 Rg-104148

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00167 z dne 19. 12. 1996 pod št. vložka
1/13129/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FINMOT, Podjetje za finančne
naložbe, družba z omejeno odgovornost-
jo, Grosuplje

Skrajšana  firma:  FINMONT,  d.o.o.,
Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Taborska ce-
sta 34

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Motvoz in platno, Tekstil-

na tovarna, p.o., izstopil 11. 1. 1996.
Sklep skupščine z dne 11. 1. 1996 o pre-

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

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

Srg 94/20280 Rg-104150

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20280 z dne 30. 12. 1996 pod št. vložka
1/09768/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5437903
Firma: RATIO, podjetje za komercial-

ne posle, Ljubljana, d.d.
Skrajšana  firma:  RATIO,  Ljubljana,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 45
Osnovni kapital: 175.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorič Marjan in Majič

Bojan, izstopila 30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o

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

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

Srg 94/19546 Rg-104156

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19546 z dne 9. 12. 1996 pod št. vložka
1/04494/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  TRI,  notranji  in  mednarodni
promet, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Ulica  stare

pravde 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Podobnik Vinko, Zaletel

Zlato in Transing, izredni prevozi, p.o., iz-
stopili 21. 12. 1994.

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

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela naslednja ustanovitelja: Vinko Podob-
nik, Vodovodna 19, Ljubljana in Zlatko Za-
letel, Juleta Gabrovška 19, Kranj, medtem
ko je bil Transing, p.o., že izbrisan iz sod-
nega registra.

Srg 94/09730 Rg-104169

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09730 z dne 30. 12. 1996 pod št. vložka
1/24227/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 4804191
Firma: LE&MO, d.o.o., Podjetje za tr-

govino in audio-video storitve, Nemška
vas 4, Ribnica

Skrajšana firma: LE&MO, d.o.o., Rib-
nica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1310 Ribnica, Nemška vas 4
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Modrej Marko in Levstek

Andrej, izstopila 20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

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

Srg 94/09681 Rg-104171

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09681 z dne 30. 12. 1996 pod št. vložka
1/07433/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5394040
Firma: PRS-SING, podjetje za razvoj in

računalniške storitve, Na Straški vrh 26,
1117 Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: PRS-SING, Na Straški
vrh 26, 1117 Ljubljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Na  Straški
vrh 26

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Vili in Djokić

Milijan, izstopila 26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/11157 Rg-104331

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11157 z dne 23. 12. 1996 pod št. vložka
1/06821/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PAX, galerijska dejavnost, vi-
deo, kopiranje in trgovina, d.o.o., Zagorje

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

govornostjo
Sedež: 1410 Zagorje, Cesta Zmage 12a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
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Ustanovitelja: Poredoš Vladimir in Po-
redoš Miroslava, izstopila 23. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Srg 96/04396 Rg-104337

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04396 z dne 30. 12. 1996 pod št. vložka
1/15899/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  WI-VE  trade,  d.o.o.,  Dol  pri
Ljubljani

Skrajšana firma: WI-VE, d.o.o., Dol pri
Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Senože-
ti 83

Osnovni kapital: 37.329 SIT
Ustanovitelji: Vejnovič Jana, Wider Her-

mann in Mulej Majda, izstopili 24. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 24. 7. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe o prev-
zeli njeni ustanovitelji.

Srg 96/03363 Rg-104347

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03363 z dne 29. 1. 1997 pod št. vložka
1/23058/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5784450
Firma: DAMBI, trgovina, proizvodnja

in storitve, d.o.o., Ljubljana, Metoda Mi-
kuža št. 16

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Metoda Miku-
ža št. 16

Osnovni kapital: 1,524.445 SIT
Ustanovitelji: Mikulič Branko, Mikulič

Ante in Mikulič Dragica, izstopili 1. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 1. 7. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe.

Srg 94/16874 Rg-104349

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16874 z dne 29. 1. 1997 pod št. vložka
1/23712/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FARLES, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Pod hrasti 75, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hrasti 75
Osnovni kapital: 135.000 SIT
Ustanovitelj: Kerševan Peter, izstopil

20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevzel
ustanovitelj družbe.

Srg 96/03321 Rg-104351

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03321 z dne 29. 1. 1997 pod št. vložka
1/24247/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: STAN, podjetje za trgovino, po-
sredovanje in proizvodnjo, d.o.o., Med-
vode, Cesta na Železnici 1

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Cesta ob Želez-
nici 1

Osnovni kapital: 116.542 SIT
Ustanovitelja: Stopar Anton in Stopar

Marjeta, izstopila 1. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 1. 7. 1996 o pre-

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

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

Srg 94/16142 Rg-104358

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16142 z dne 27. 1. 1997 pod št. vložka
1/15791/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: EVIT – INŽENIRING, d.o.o.,
eksport-import, vzdrževanje, izgradnja,
trgovina, Ljubljana, Dvoržakova 6

Skrajšana firma: EVIT – INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Dvoržako-
va ul. 6

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Staniša Tomaž, izstopil

6. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 12. 1994 o pre-

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

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

Srg 96/03592 Rg-104616

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03592 z dne 19. 2. 1997 pod št. vložka
1/13983/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5541247
Firma: M & J ZORC, Trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Er-
bežnikova 16

Skrajšana firma: M & J ZORC, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Erbežnikova 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zorc Matjaž in Zorc Ja-

nja, izstopila 5. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 5. 7. 1996 o pre-

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

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

Srg 94/17337 Rg-105281

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17337 z dne 12. 3. 1997 pod št. vložka
1/14999/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5571618
Firma: GRATES, gradbeništvo, trgo-

vina, storitve, d.o.o., Ljubljana, Žaucer-
jeva 14

Skrajšana firma: GRATES, d.o.o., Ljub-
ljana, Žaucerjeva 14

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Žaucerjeva 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Ostojič Borko, izstopil

22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

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

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

Srg 96/03641 Rg-105292

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03641 z dne 5. 3. 1997 pod št. vložka
1/02623/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PROSOFT, družba za informa-
cijski in računalniški inženiring, Ljublja-
na, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kozarška 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Petelin Marko in Tomše

Ladislav, izstopila 10. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 10. 7. 1996 o pre-

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

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

Srg 94/09989 Rg-105448

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09989 z dne 31. 1. 1997 pod št. vlož-
ka  1/14219/00  izbrisalo  iz  sodnega  regi-
stra  tega  sodišča  družbo  zaradi  preneha-
nja  po  skrajšanem  postopku  s  temile
podatki:
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Firma: STRD, podjetje za proizvodnjo,
svetovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Ulica  Stare
pravde 5

Osnovni kapital: 9.100 SIT
Ustanovitelj: Kobe Marko, izstopil 24. 5.

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

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

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

Srg 96/05764 Rg-105544

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05764 z dne 6. 3. 1997 pod št. vložka
1/16856/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: REMAL, trgovina in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljanska c. 7, Grosuplje

Skrajšana firma: REMAL, d.o.o., Gro-
suplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1290  Grosuplje,  Ljubljan-
ska c. 7

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Marija in Vreg Mi-

ro, izstopila 7. 11. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

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

Srg 97/00358 Rg-105558

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00358 z dne 11. 3. 1997 pod št. vložka
1/15911/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  AŠTI,  Trgovina  na  terenu,
Ljubljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska 77b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Šteblaj Alojz in Šteblaj

Ivana, izstopila 15. 1. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

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

Srg 96/03153 Rg-105876

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani,  Odde-
lek za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 96/03153 z dne 4. 3. 1997 pod št.
vložka 1/09353/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PIK, pomoč pri izvedbi projek-
tov, d.o.o., Ljube Šercerja 1, Domžale

Skrajšana firma: PIK, d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Ljube Šercerja 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Prosen Alenka in Kogej

Rajko, izstopila 19. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

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

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče postopek,
da se razglasijo za mrtve osebe, ki so
pogrešane.

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

N 1/97 R-67

Kocjančič Anton, pok. Antona, roj. okrog
leta 1863 iz Rožarja je pograšan (na predlog
Reja Danjele, Rožar 15, Koper, ki jo zasto-
pa odv. Rajko Trunkl iz Kopra).

Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva št. 19.

Okrajno sodišče v Kopru

dne 29. 4. 1997

N 1/97 R-84

Lakota Jože, roj. 21. maja 1870 v Podbe-
žah, očetu Luki in materi Uršuli Lakota roj.
Mavrič, nazadnje stanujoč v Podbežah št. 5,
je pogrešan (na predlog Marte Žeželj iz Pod-
bež št. 5).

Začasna skrbnica pa je Ljuba Uljan iz
Zabič 30/b.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

dne 22. 5. 1997

N 306/94 R-85

Ivana Černivec, roj. 16. 5. 1913, nazadnje
stalno stanujoča Mlaška c. 23, Kranj, zača-
sno pa v Domu oskrbovancev Albina Drolca
v Preddvoru, je pogrešana (na predlog Ljud-
mile Orehek, Mlaška c. 23, Kranj, ki jo za-
stopa Ladi Voršič, odvetnica iz Kranja).

Priglasitveni rok je 15 dni.
Okrajno sodišče v Kranju

dne 12. 5. 1997

R-99

Jožko Frank, roj. 15. 2. 1954 iz Ilirske
Bistrice, Maistrova 18, je pogrešan od leta
1995 (na predlog Frank Joža iz Ilirska Bi-
strice, Maistrova 18).

Začasni skrbnik je Kakež Tomislav iz
Ilirske Bistrice, Trubarjeva 3.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

dne 26. 5. 1997

Oklici dedičem

D 273/95 R-56

V zapuščinski zadevi po pokojnem Boh
Jožefu, sinu Martina, roj. 12. 3. 1901, umr-
lem 4. 10. 1970, nazadnje stanujočem Gro-
suplje, Kolodvorska 2, drž. Republike Slo-
venije, pride v poštev za dedovanje kot de-
dič tudi zap. sin Boh Alojz, roj. leta 1927, ki
živi neznano kje v tujini.

Sodišče poziva dediča Boh Alojza, da se
v roku enega leta od te objave priglasi so-
dišču kot dedič. Po preteku tega roka bo
sodišče zaključilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi razpoložljivih podatkov.

Okrajno sodišče v Grosupljem

dne 20. 1. 1997

D 30/97 R-97

Dne 6. 12. 1996 je umrla Ivana Grebenc
roj. Urbič, hči Jožefa in Terezije, roj. 23. 4.
1909 v Lipsenju, nazadnje stanujoča v Lip-
senju št. 22. Zapustnica je napisala oporo-
ko, s katero je svoje premoženje zapustila
svojima hčerkama Mariji Urbas in Ivanki
Kranjec. Kot njuna dedinja pa prihaja v po-
štev tudi Dijana Kasumačič, roj. 8. 11. 1961
v Mostarju, sedaj neznanega bivališča nekje
na Danskem. Sodišče jo poziva, da poda
izjavo ali prizna takšno poroko zapustnice
oziroma ji osporava po vsebini in obliki ali
postavi pooblaščenca v roku enega leta po
objavi tega oklica, sicer bo sodišče odločilo
na podlagi podatkov s katerimi razpolaga in
na podlagi izjave skrbnika, ki jih bo postav-
ljen.

Okrajno sodišče v Cerknici

dne 26. 5. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 1073/95 R-86

To sodišče je po sodnici Karmen Iglič
Stroligo, v pravdni zadevi tožeče stranke
Sonje Lebedinec Radigues, Berčonova pot
7, Ljubljana, ki jo zastopa Irena Pogačnik,
odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki
De Radigues Saint Guedal, naslov neznan,
zaradi razveze zakonske zveze, dne 13. 5.
1997 sklenilo:

na podlagi določila 4. točke drugega od-
stavka 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku (v nadaljevanju: ZPP) se toženi stran-
ki De Radigues Saint Guedal, naslov nez-
nan, postavlja začasna zastopnica Bojana
Klemenčič Škodič, strokovna sodelavka tu-
kajšnjega sodišča.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravni zadevi I P 1073/95, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler skrbs-
tveni organ ne sporoči sodišču, da je posta-
vil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 5. 1997

P 118/96 R-94

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Ostanek Ferdinanda Selce št. 9, p.
Pivka, ki ga zastopa odv. Vida Andrejašič iz
Postojne zoper toženo stranko neznani de-
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diči po pok. Oražem Tomažu iz Selc, zaradi
priznanja lastninske pravice na temelju do-
ločila 4. točke drugega odstavka 84. člena
ZPP

– neznanemu dediču po pok. Oražem To-
mažu postavilo za začasnega zastopnika
odv. Mirana Škrinjarja iz Postojne, Ljub-
ljanska 5a. Začasni zastopnik se postavlja
ker je prebivališče toženca neznano, v prav-
di nima pooblaščenca, reden postopek s po-
stavitvijo zakonitega zastopnika tožencu pa
bi trajal predolgo, tako da bi zaradi tega
lahko nastale škodljive posledice za tož-
nika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženca v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem, oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

P 83/96 R-95

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Janeza Otrina iz Planine št. 80, p.
Planina, ki ga zastopa odv. Vida Andrejašič
iz Postojne zoper toženo stranko neznani
dediči po pok. Dekleva Mariji, po pok.
Grobner Albertu in pok. Trenc Klotildi, za-
radi priznanja lastninske pravice na temelju
določila 4. točke drugega odstavka 84. čle-
na ZPP

– neznanemu dediču po pok. Dekleva
Mariji, Grobnem Albertu in Trenc Klotildi
postavilo za začasnega zastopnika odv.
Srečka Ritonja iz Postojne, Ljubljanska 5a.
Začasni zastopnik se postavlja ker je prebi-
vališče toženca neznano, v pravdi nima
pooblaščenca, reden postopek s postavitvijo
zakonitega zastopnika tožencu pa bi trajal
predolgo, tako da bi zaradi tega lahko na-
stale škodljive posledice za tožnika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženca v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem, oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni

dne 21. 5. 1997

Amortizacije

N 15/97 R-90

Na predlog Polajžar Antona iz Zagrada
35/a, Celje, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednost-
nih listin, in sicer začasnice št. 0000365 z
dne 15. 9. 1995 za 126 delnic nominalne
vrednosti za vsako 1.000 SIT in začasnice
št. 0000365B z dne 15. 3. 1996 za 354 del-
nic nominalne vrednosti za vsako 1.000 SIT,
ki jo je izdala delniška družba Cetis Graf,
d.d., Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.

Okrajno sodišče v Celju

dne 12. maja 1997

N 63/97 R-92

Bank Austria Aktiengesellschaft, Vorde-
re Zollamtsstrasse 13, A-1030 Wien, Au-
stria, ki jo zastopa Bank Austria, d.d., Ljub-
ljana, Wolfova 1 se uvaja amortizacija

1. začasnica št. 1, izdana v nemškem je-
ziku kot “Zwischenschein Nr. 1” z dne
11. 11. 1994, in sicer 4000 po 100.000 SIT,
od št. 1 do 4000, 5000 po 10.000 SIT, od št.
1 do 5000 in 7.245 po 10.000 SIT, od št.
1 do 7.245 z upravičenjem Bank Austria
AG, Dunaj od 24. 1. 1991,

2.  začasnica št. 22, izdana v nemškem
jeziku kot “Zwischenschein Nr. 22” z dne
30. 5. 1994, in sicer 6000 po 100.000 SIT,
od št. 1 do 6000 z upravičenjem Bank Au-
stria AG, Dunaj od 1. 1. 1994,

3. začasnica št. 23, izdana v nemškem
jeziku kot “Zwischenschein Nr. 23” z dne
30. 5. 1994, in sicer 3000 po 100.000 SIT,
od št. 1 do 3000 z upravičenjem Bank Au-
stria AG, Dunaj od 1. 1. 1994,

4. začasnica št. 24, izdana v nemškem
jeziku kot “Zwischenschein Nr. 24” z dne
21. 3. 1995, in sicer 30.000 po 10.000 SIT,
od št. 1 do 30.000 z upravičenjem Bank
Austria AG, Dunaj od 21. 3. 1995,

5. začasnica št. 1a, izdane v nemškem
jeziku kot “Zwischenschein Nr. 1a” z dne
29. 6. 1995, in sicer 7999 po 10.000 SIT, od
št. 1 do 7999 z upravičenjem Bank Austria
AG, Dunaj od 29. 6. 1995.

Priglasitveni rok je 60 dni.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 6. 5. 1997

N 256/96 R-91

Na  predlog  Rudolf  Roberta,  stanujoč
Semedela 17a, Koper, začasno bivališče
Kraška 12, Ljubljana, se uvaja amortizacija
hranilne knjižice pri Novi LB, d.d.  Podruž-
nica  center,  Trg  Republike  2,  številka
010-330220/42 na geslo s stanjem ca.
400.000 SIT.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 5. 5. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

V postopku prisilne poravnave, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 27-29 z dne
23. V. 1997, S-219, St 32/97 se dolžnik
pravilno  glasi:  Industrijsko  podjetje  Al-
prem, p.o., Usnjarska c. 9, Kamnik.

Uredništvo

St 17/97 S-242

To sodišče je s sklepom St 17/97 dne
28. 5. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Sinoles, lesna industrija, p.o.,
Stantetova 9, Ivančna Gorica.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Željko Kranjc iz Ljubljane, Čufarje-
va 1.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o

obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 8. 1997 ob 9.45 v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 28. 5. 1997

St 5/96 S-243

Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom
SGP Pomgrad-Visokogradnje, d.o.o., Šte-
fana Kovača 10, Murska Sobota – v steča-
ju, bo dne 23. 6. 1997 ob 10. uri v razpravni
dvorani št. 12.

Predlog načrta finančne reorganizacije
si lahko upniki ogledajo pri tukajšnjem so-
dišču v času uradnih ur v sobi št. 411.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 26. 5. 1997

St 26/96 S-244

To sodišče v poravnalnem senatu pod
predsedstvom okrožne sodnice Vesne Ber-
nard in članic senata Erike Kovačič in Judi-
te Ževart, v postopku prisilne poravnave
med dolžnikom Merx Gostinsko podjetje
Turist, d.o.o., Nazarje in njegovimi upni-
ki, obvešča upnike dolžnika, da bo narok za
prisilno poravnavo dne 1. julija 1997 ob
9. uri v sobi št. 106/I tega sodišča.

Dolžnik ponuja upnikom izplačilo terja-
tev v višini 60% z obrestmi TOM + 10% v
roku dveh let.

Predlagano izplačilo ne velja za ločitve-
ne upnike in upnike delavce za terjatve iz
plač do višine izhodiščnih plač po kolektiv-
ni pogodbi.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije vpogledajo na tem sodišču v
stečajni pisarni soba št. 123/a ob uradnih
urah, ki so: v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure in v sredo še popoldne od
13. do 15. ure.

Upniki lahko o predlogu prisilne porav-
nave glasujejo tudi pisno. Če je upnik prav-
na oseba, mora k vlogi, s katero glasuje,
priložiti dokaz, da je vlogo podpisal zastop-
nik.

Okrožno sodišče v Celju

St 8/97-9 S-245

To sodišče je dne 22. 5. 1997 s sklepom
opr. št. St 8/97 začelo stečajni postopek nad
podjetjem Pomurka Trženje, d.o.o., Mari-
bor, Glavni trg 19c. odslej firma glasi Po-
murka Trženje, d.o.o., Maribor, Glavni trg
19c – v stečaju. Za stečajnega upravitelja je
določen Igor Fekonja, Ilije Gregoriča 11,
Maribor. Upniki naj z vlogo v dveh izvodih
in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je
bil oklic o začetku stečajnega postopka ob-
javljen v Uradnem listu RS.

Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 9.
1997 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

Dolžniki stečajnega dolžnika se poziva-
jo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.
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Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 22. 5. 1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 22. 5. 1997

St 43/96 S-246

To sodišče je s sklepom opr. št. St 43/96
z dne 11. 2. 1997 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom Iskra stikalni
elementi, d.o.o., Predstruge 29, Videm Do-
brepolje in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da je dolžnik s prisilno po-
ravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve v višini 30% v roku 10 let od prav-
nomočno sklenjene prisilne poravnave z
obračunano obrestno mero T + 0% od dneva
uvedbe prisilne poravnave pa do končanega
poplačila.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
tabeli (priznano skupaj) Priloge 1, ki je se-
stavni del sklepa, zato jih je dolžnik dol žan
izplačati v višini, navedeni v tabeli in v
roku iz 2. točke izreka sklepa.

S potrditvijo te prisilne poravnave pre-
našajo upniki, navedeni v Prilogi 2, ki je
sestavni del sklepa, svoje terjatve, navede-
ne v prilogi na dolžnika. Dolžnik je dolžan
opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala
v sodni register, v skladu s sklepom o pove-
čanju osnovnega kapitala z novimi stvarni-
mi vložki (terjatvami) dolžnika z dne 10. 2.
1997 in izdati upnikom ustrezno število del-
nic, navedenih v Prilogi 2 k temu sklepu po
vpisu tega povečanja v sodni register.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
11. 2. 1997. Sklep o potrditvi prisilne porav-
nave je postal pravnomočen dne 24. 4. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 5. 1997

St 30/97 S-247

To sodišče je s sklepom St 30/97 dne
27. 5. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Inženiring KBT, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 206.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je
bil oklic o začetku stečajnega postopka ob-
javljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 8. 1997 ob 9.15 v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 5. 1997

St 8/96 S-248

To sodišče objavlja sklep stečajnega se-
nata v stečajni zadevi opr. št. St 8/96 z dne
28. 5. 1997:

stečajni postopek zoper stečajnega dolž-
nika TP – Primar, d.o.o., Prebold, Pre-
bold 90, se zaključi.

Okrožno sodišče v Celju

dne 28. 5. 1997

St 12/96-13 S-249

1. Z dnem 29. 5. 1997 se začne stečajni
postopek nad Elrad–Elektronika Gornja
Radgona, d.o.o., Gornja Radgona, Panon-
ska ulica 23.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefana Ščapa, dipl. ek. iz Murske Sobo-
te, Ulica ob progi 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in po-
trebno dokumentacijo prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozi-
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 1. 9. 1997 ob 12. uri, pri tem sodišču
v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajenga postopka
se dne 29. 5. 1997 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka, istočasno pa
pošlje v objavo Uradnem listu RS. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka ste-
čajnega postopka, nad Elrad Elektroniko,
Gornja Radgona, d.o.o., in prenehajo pravi-
ce pooblaščencev stečajnega dolžnika raz-
polagati s premoženjem stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 28. 5. 1997

St 2/96 S-250

To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Diskont, podjetje za
trgovino, proizvodnjo, gostinstvo, d.o.o.,
Deskle, v stečaju, Srebrničeva 11b, izven
naroka dne 28. 5. 1997 sklenilo:

stečajni postopek v tej zadevi se zaključi
(99/2 člen ZPPSL).

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

Pravnomočni sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register tega
sodišča (vl. št. 1/00401).

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo predhodni vpisi.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 28. 5. 1997

St 15/97 S-251

To sodišče je s sklepom St 15/97 z dne
28. 5. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom GRIM-X, d.o.o., podjetje za tr-
govino z vozili, deli in servisom, Kočevje,
Ljubljanska cesta 67.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Andrej Kozelj iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh

izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 8. 10. 1997 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 28. 5. 1997

St 45/95 S-252

V stečajni zadevi Pomiz, Pohištveno mi-
zarstvo, p.o., Ljubljana – v stečaju sodišče
obvešča upnike, da bo narok za glavno raz-
delitev stečajne mase dne 2. 7. 1997 ob 9.
uri v konferenčni dvorani tega sodišča (na-
mesto prvotno določenega in preklicanega
datuma naroka 18. 6. 1997).

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 29. 5. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 321/97 La-118

Trgovsko podjetje »Potrošnja«, p.o.
Zagorje ob Savi, Kidričeva 1, podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, biv-
šim zaposlenim in upokojenecem) za sode-
lovanje v interni razdelitvi in notranjem od-
kupu delnic podjetja v postopku lastninske-
ga preoblikovanja.

Rok se podaljšuje za 7 dni od dneva
objave.

Javni poziv je bil prvič objavljen v dnev-
niku Dnevnik dne 7. 6. 1995 ter na oglasni
deski podjetja ter v Uradnem listu RS, št. 32
z dne 9. VI. 1995.

Hkrati se dopolnjuje objava programa
lastninskega programa in sicer se doda:

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

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

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

Trgovsko podjetje »Potrošnja«, p.o.
Zagorje ob Savi

La-119

Na podlagi lastninskega preoblikovanja
podjetja HTP Simonov zaliv d.d. Izola, ki
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ga je z odločbo št. LP 01357/1997 – MP z
dne 10. 1. 1997 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, ter sklad-
no z zakonom o lastninskem preoblikova-
nju podjetij, objavlja HTP Simonov zaliv
d.d. Izola podpisano vsebino programa last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Hotelsko turistično
podjetje Simonov zaliv d.d. Izola s sede-
žem v Izoli, Morova 6a.

2. Matična številka podjetja: 5143799.
3. Osnovne dejavnosti podjetja: hotelske

in gostinske storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je organizirano kot delniška družba.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la lastninsko preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 40%.
6. Predvideni načini oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
a) interna razdelitev delnic – 20%,
b) notranji odkup podjetja – 40%,
c) prenos navadnih delnic na Pokojnin-

ski sklad – 10%,
č) prenos navadnih delnic na Odškod-

ninski sklad – 10%,
d) prenos navadnih delnic na Sklad RS

za razvoj – 20%.
7. Javni poziv k vpisu oziroma vplačilu

delnic
7.1. Interna razdelitev delnic: HTP Si-

monov zaliv d.d. Izola poziva vse upravi-
čence (zaposlene, nekdanje zaposlene in
upokojence), da v 30-dnevnem roku po ob-
javi tega oglasa v Uradnem listu RS in na
oglasni deski podjetja predložijo lastninske
certifikate v zameno za delnice. Delnice,
pridobljene na osnovi lastniških certifika-
tov, so, razen z dedovanjem, neprenosljice
2 leti po vpisu.

V primeru, če bo vrednost tako izbranih
lastniških certifikatov manjša od 20% druž-
benega kapitala, bo podjetje objavilo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti na
ta način, bo podjetje preneslo na Sklad RS
za razvoj v skladu  z zakonom. Če bo vred-
nost lastniških certifikatov, zbranih od ož-
jih družinskih članov, tolikšna, da bo skupaj
s certifikati upravičencev iz prvega kroga
razdelitve presegla 20% vrednosti družbe-
nega kapitala, se bo vrednost preseženih cer-
tifikatov vrnilo družinskim članom v soraz-
merju z vrednostmi certifikatov. V primeru
če bo vrednost predloženih lastniških certi-
fikatov večja od 20% družbenega kapitala,
lahko upravičenci, ki so sodelovali pri in-
terni razdelitvi, presežne lastniške certifi-
kate uporabijo za kupnino za delnice v pro-
gramu notranjega odkupa, da se presežek
certifikatov uporabi proporcionalno za vsa-
kega udeleženca posebej.

7.2. Notranji odkup delnic podjetja
HTP Simovon zaliv d.d. Izola poziva vse

upravičence (zaposleni, bivši zaposleni in
upokojeni delavci podjetja, ki bodo sodelo-
vali tudi pri interni razdelitvi delnic), da

sodelujejo v notranjem odkupu delnic s 50%
popustom. Delnice so navadne, imenske in
dajejo pravico do upravljanja v skladu s
pravili notranjega odkupa, dajejo pravico
do dividende in do stečajne mase.

Upravičenci lahko vplačajo delnice z za-
menjavo presežnih lastniških certifikatov in-
terne razdelitve ali z denarnimi vplačili v
roku 30 dni po pozivu  v Uradnem listu RS
in na oglasni deski podjetja.

Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopajo k programu notranjega odkupa.
Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci notranje-
ga odkupa.

Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
programu notranjega odkupa v zemeno za
lastniške certifikate, so prvi dve leti enake
delnicam interne razdelitve, po poteku dveh
let pa so enake kot druge delnice programa
notranjega odkupa.

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in progra-

ma notranjega odkupa lahko upravičenci
vpisujejo in vplačujejo v prostorih admini-
stracije na sedežu podjetja v Izoli, Morova
6a, vsak delovnik od 10. do 12. ure, goto-
vinska vplačila pa lahko upravičenci naka-
žejo na privatizacijski (pod)račun podjetja
št. 51430-698-6639 z navedbo: plačilo kup-
nine za delnice v notranjem odkupu, do
30. dne po objavi v Uradnem listu RS.

Podjetje bo upravičencem interne razde-
litve ter udeležencem v programu notranje-
ga odkupa delnic najprej izdalo začasnice,
ki jih bo vodilo v dematerializirani obliki.
Po vpisu lastninskega preoblikovanja v sod-
ni register bodo začasnice zamenljive za del-
nice.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na raz-
polago pri Marinu Bembiču na tel. št.
066/63-221.

9. 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 pstopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odložbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži
Agenciji Republke Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

HTP Simonov zaliv d.d. Izola

La-120

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/91) objavlja podjetje Me-
talka Trgovina  program preoblikovanja
podjetja Metalka Trgovina d.o.o.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja Metalka Trgovina d.o.o., Dalmati-
nova 2, Ljubljana, je Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo odobrila dne 16. 4. 1997 z odločbo št.
LP 01224/1997-BS.

I. Splošni podatki o podjetju
Ime podjetja: Metalka Trgovina d.o.o.

Sedež podjetja: Dalmatinova 2, Ljub-
ljana.

Telefon:  061/314-454,  314-135,
13-11-155.

Matična številka: 5111153.
Dejavnost podjetja
Podjetje je registrirano za opravljanje

sledečih dejavnosti:
– finančni inženiring,
– upravljanje podjetij-hčera,
– ustanavljanje novih podjetij,
– gospodarsko svetovanje,
– organizacijsko-tehnične storitve,
– pomožne administrativne storitve,
– trgovina z živilskimi in neživilskimi

proizvodi na debelo in drobno,
– menjalniški posli,
– komisijska prodaja,
– gostinske storitve,
– odkupi lomljenega zlata in srebra,
– svetovanje in izdelava načrtov notra-

nje opreme, ureditve in ogrevanja prostorov
ter montaža,

– montažna dela v gradbeništvu,
– izposojanje videokaset in audiovizual-

nih pripomočkov, orodja in strojev,
– skladiščenje blaga in opravljanje trans-

portnih prekladalnih storitev,
– franšizing,
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– prodajni inženiring,
– zastopanje domačih in tujih podjetij,
– posredovanje, zastopanje in agencijski

posli v prometu blaga in storitev,
– oprema in dostava blaga na dom,
– fotokopiranje.
II. Pravna oblika in organiziranosti pod-

jetja
Podjetje Metalka Trgovina d.o.o. je v

celoti podjetje z omejeno odgovornostjo v
družbeni lasti.

III. Predvidena lastniška struktura po
preoblikovanju

Vrednost družbenega kapitala, ocenje-
nega na podlagi metodologije za izdelavo
otvoritvene bilance znaša 592,924.000 SIT.
Nominalna vrednost delnice je 1.000 SIT.

Predvidena lastniška struktura po priva-
tizaciji bo naslednja:

Lastniki Število Struktura
 delnic v %

Skladi 237.169 40
Zaposleni 355.755 60

(bivši zaposleni,
upokojenci in ožji
družinski člani)

IV. Opis načinov preoblikovanja podjetja
1. Prenos navadnih delnic na Sklad RS

za razvoj za namene nadaljne prodaje Inve-
sticijskim skladom v višini 20% družbene-
ga kapitala ali 118.585 delnic.

2. Prenos navadnih delnic na Slovenski
odškodninski sklad v višini 10% družbene-
ga kapitala ali 59.292 delnic.

3. Prenos navadnih delnic na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja v višini 10% družbenega kapitala
ali 59.292 delnic.

4. Interna razdelitev delnic, v višini 20%
družbenega kapitala ali 118.585 delnic.

5. Notranji odkup delnic v višini 40%
družbenega kapitala ali 237.170 delnic.
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V. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
1. Interna razdelitev
Metalka Trgovina poziva vse zaposlene,

bivše zaposlene in upokojence, da v 30 dneh
po objavi tega poziva zamenjajo svoje last-
niške certifikate za delnice oznake B. Z in-
terno razdelitvijo bo podjetje razdelilo 20%
družbenega kapitala, namenjenega lastninje-
nju, kar je 118.585 delnic.

Delnice pridobljene z interno razdelitvi-
jo, so navadne, glasijo na ime in dajejo pra-
vico do upravljanja in dividende.

Cena delnice je 1.000 SIT.
Izražene so v nematerializirani obliki in

so neprenosljive dve leti po njihovi izdaji,
razen z dedovanjem.

V primeru, da upravičenci za certifikate
ne bodo zamenjali vseh za to namenjenih
delnic, bo podjetje izvedlo interni razpis za
orožje družinske člane.

Podjetje bo delnice, ki jih ne bo zame-
njalo za certifikate, preneslo na Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj. V primeru pre-
sežka certifikatov pa bo število delnic so-
razmerno znižalo ožjim družinskim članom
zaposlenih.

Upravičenci lahko zamenjajo lastninske
certifikate na sedežu podjetja v Ljubljani,
Dalmatinova 2, v tajništvu podjetja in sicer
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

2. Notranji odkup
Metalka Trgovina poziva vse zaposlene,

bivše zaposlene in upokojence podjetja, da
v 30 dneh po objavi tega poziva kupijo del-
nice podjetja oznake E.

Cena delnice, vplačane s certifikatom je
1.000 SIT. Cena ene delnice, odkupljene z
gotovino, ob upoštevanju revalorizacije do
dneva razpisa in 50-odstotnega popusta je
904 SIT.

Cena velja za čas tega razpisa.
Podjetje predvideva, da bo s tem nači-

nom lastninskega preoblikovanja odkuplje-
no 40% družbenega kapitala, namenjenega
lastninjenju, oziroma 237.170 delnic ozna-
ke E.

V notranjem  odkupu lahko upravičenci
sodelujejo:

– s presežnimi certifikati iz interne raz-
delitve,

– z denarnimi vplačili.
V primeru, da bo podjetje prejelo za na-

kup delnic iz notranjega odkupa znesek, ki
bo presegal 40% družbenega kapitala, na-
menjenega notranjemu odkupu, bodo vpla-
čani zneski sorazmerno znižani.

Delnice, kupljene v notranjem odkupu
so navadne, glasijo na ime, prenosljive so le
znostraj programa notranjega odkupa, razen
z dedovanjem, dajejo pravico do upravlja-
nja in dividende. Izražene so v nemateriali-
zirani obliki.

Upravičenci lahko vpisujejo delnice na
sedežu podjetja v Ljubljani, Dalmatinova 2,
v tajništvu podjetja in sicer vsak delovni
dan med 8. in 14. uro.

Denarna vplačila so možna na podlagi
izjave oziroma pogodbe s položnico na po-
seben privatizacijski podračun družbe št.
50100-698-27221 Metalka Trgovina d.o.o.
– privatizacija.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega

programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odloč-
bo agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.

Za dodatne informacije je na razpolago
Vinko Krizmanič, telefon: 061/314-454,
314-135.

Metalka Trgovina d.o.o.

Št. 1005-1/97 La-121

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja, ki ga je delavski svet Vodnogos-
podarskega podjetja Novo mesto p.o., Trdi-
nova 23, Novo mesto potrdil na svoji seji
21. 1. 1997, katerega je odobrila Agencija
za prestrukturiranje in privatizacijo, Kot-
nikova 28, Ljubljana z odločbo številka
LP 1097-2/94-ijs, s katero je razveljavljena
odločba Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 1097-1/94-ijs z dne
27. 2. 1997 ter v skladu z zakonom o last-
ninskem preoblikovanju podjetja objavlja
spremenjen program lastninskega preobli-
kovanja podjetja. Istočasno obvešča, da je
Agencija Republike Slovenija za prestruk-
turiranje in privatizacijo Ljubljana izdala
prej navedeno odločbo št. LP 1097-2/94-ijs
s katero je razveljavljena odločba Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 1097-1/94-ijs z dne 16. 5. 1995. Z novo
odločbo ostaja kombinacija lastninskega
preoblikovanja nespremenjena. Spremeni se
le lastninska struktura, zaradi sklenjene iz-
vensodne  poravnave Vodnogospodarskega
podjetja Novo mesto p.o., Trdinova 23, No-
vo mesto z Republiko Slovenijo, Mini-
strstvom za okolje in prostor z dne 2. 8.
1996 številka 353-01-17/90 iz katere izhaja,
da se delež Republike Slovenije zmanjšuje
za 2,86% in se tako za isti odstotek poveču-
je delež družbenega kapitala, ki je predmet
lastninskega preoblikovanja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, dne 16. VI. 1995 in v dnevni-
ku Delo isti dan 16. 6. 1995.

1. Firma in sedež: Vodnogospodarsko
podjetje Novo mesto, p.o., Trdinova 23,
Novo mesto.

Podjetje je vpisano v register pravnih
oseb pri Temeljnem sodišču v Novem me-
stu, reg. št. vložka 1-76/00  Novo mesto.

2. Matična številka: 5142407.
3. Dejavnost: varstvo pred škodljivim de-

lovanjem voda; varstvo vode pred onesnaže-
vanjem; gradnja prometnih objektov; grad-
nja drugih objektov nizkih gradenj; prevoz
blaga v notranjem prometu za lastne potrebe
in za druge; storitve z gradbeno mehanizaci-
jo; inženiring in svetovalni posli v zvezi z
vodnogospodarskimi deli; popravilo  grad-
benih  strojev  in  motornih vozil.

4. Pravna oblika organiziranosti podjet-
ja: Vodnogospodarsko podjetje Novo me-
sto, p.o. Je družbeno podjetje s 100% druž-
beno lastnino, od katere znaša delež, ki po-
stane lastnina Republike Slovenije 45,72%.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanja podjetja:

– 45,72% delež družbenega kapitala je v
lasti Republike Slovenije;

– 54,28% delež predstavlja družbeni ka-
pital podjetja, ki je predmet lastninskega
preoblikovanja

– Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja 5,43%;

– Odškodninski sklad 5,43%;
– pooblaščene investicijske družbe

10,86%;
– upravičenci iz naslova interne raz-

delitve delnic 10,86%;
– upravičenci iz notranjega odkupa

delnic 21,70%.
6. Izbrani načini oziroma kombinacija

načinov lastninskega preoblikovanja
Podjetje bo pri preoblikovanju v delniško

družbo uporabilo naslednje načine lastnin-
skega preoblikovanja:

– prenos 10% delnic na Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja;

– prenos 10% delnic na Slovenski od-
škodninski sklad;

– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-
voj za nadaljno razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe;

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic;

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic.

7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev
Vodnogospodarsko podjetje Novo me-

sto, p.o., Trdinova 23, Novo mesto, poziva
upravičence (vse zaposlene, nekdanje zapo-
slene in upokojene delavce podjetja, da lah-
ko v 30 dneh po objavi tega oglasa in pozi-
va v dnevnem časopisu Delo ter na oglasni
deski podjetja zamenjajo lastniške certifi-
kate za začasnice (kasneje delnice) ter tako
sodelujejo pri interni razdelitvi delnic. Upra-
vičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati
pri interni razdelitvi delnic. Če bo vrednost
predloženih lastniških certifikatov iz prve-
ga kroga večja od 20% razpisanih delnic,
lahko upravičenci notranjega odkupa prese-
žne certifikate uporabijo za notranji odkup
tako, da se presežek certifikatov uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca po-
sebej.

7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje

zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v
Uradnem listu RS, v dnevniku Delo in na
oglasnih deskah podjetja vpišejo in vplača-
jo delnice notranjega odkupa s 50% popu-
stom. Delnice notranjega odkupa bodo upra-
vičenci odkupovali s presežnimi certifikati
iz interne razdelitve delnic in denarnimi
vplačili. Vse delnice, pridobljene v okviru
notranjega odkupa, so navadne imenske, da-
jejo pravico  do upravljanja, dividende in
stečajne mase skladno s pravili notranjega
odkupa.

8. Način vplačila
Poslovne deleže interne razdelitve kot iz

notranjega odkupa bodo upravičenci lahko
vpisovali na upravi podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
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skem preoblikovanju vsak delovni dan med
8. in 12. uro na upravi podjetja pri Silvi
Malnarič, ali po telefonu na številki
068/322-341.

Vodnogospodarsko podjetje
Novo mesto, p.o.,

Št. 3979 La-122

Na  podlagi  19.  člena  zakona  o  last-
ninskem  preoblikovanju  podjetij  (Ur. l.
RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), uredbe o pri-
pravi programa preoblikovanja (Ur. l. RS,
št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in
68/94) objavljata program lastninskega
preoblikovanja SGP Kograd–Podjetje
IGEM Dravograd d.o.o. in Podjetje SDG
Dravograd d.o.o., ki ga je Agencija za pre-
strukturiranje in privatizacijo odobrila z
odločbo št. LP 00870/1997-TP (za SGP Ko-
grad–Podjetje IGEM d.o.o.) in z odločbo
št. LP 01093/1997-AK (za SGP Kograd–
Podjetje SDG Dravograd d.o.o.) dne 26. 5.
1997.

1.1. Splošni podatki o podjetju SGP Ko-
grad–Podjetje IGEM Dravograd d.o.o.

Firma:  SGP  Kograd–Podjetje  IGEM
Dravograd d.o.o.

Sedež: Selovec 83, Šentjanž.
Matična številka: 5077907.
Šifra dejavnosti: 012142.
Pomemebnejše registrirane dejavnosti

podjetja: pridobivanje vseh vrst gramoznih
agregatov, izdelava raznih vrst betonskih
elementov ter vseh vrst betonov.

1.2. Splošni podatki o podjetju SGP Ko-
grad–Podjetje SDG Dravograd d.o.o.

Firma: SGP Kograd Dravograd–Pod-
jetje splošne dejavnosti gradbeništva Dra-
vograd d.o.o.

Sedež podjetja: Dravograd, Otiški vrh.
Matična številka podjetja: 5254213.
Šifra dejavnosti: 050302.
Pomembnejše registrirane dejavnosti

podjetja: instalacije pri gradnjah, zaključna
gradbena dela.

2. Pravna oblika organiziranosti
2.1. SGP Kograd Podjetje IGEM Dravo-

grad, d.o.o. je družbeno podjetje s 100%
družbenim kapitalom, vpisano v sodni regi-
ster Temeljnega sodišča v Mariboru, s skle-
pom Srg 2450/90 z dne 12. 11. 1990.

2.2. SGP Kograd Podjetje SDG Dra-
vograd, d.o.o. je družbeno podjetje s 100%
družbenim kapitalom vpisano v sodni regis-
ter Temeljnega sodišča v Mariboru, s skle-
pom Srg 2446/90 z dne 12. 11. 1990.

3. SGP Kograd–Podjetje SDG Dravograd
bo preneslo celotni kapital podjetja na SGP
Kograd–Podjetje IGEM Dravograd d.o.o.
Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovanega podjetja:

– Pokojninsko invalidski sklad – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz interne razdelitve –

20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
4. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja
– prenos navadnih delnic na sklade v vi-

šini 40%,
– interna razdelitev delnic v višini do

20%,

– notranji odkup delnic v višini do 40%.
5. Javni  poziv  k  vpisu  in  vplačilu

delnic
5.1. Interna razdelitev
Podjetji pozivata vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene ter upokojence pod-
jetja), da v 30 dneh po objavi javnega pozi-
va v časopisu Večer, Uradni list RS in na
oglasni deski podjetij, predložijo svoje last-
niške certifikate v zameno za delnice podje-
tij ter tako sodelujejo v interni razdelitvi
delnic (I. krog). Podjetji bosta najprej izdali
začasnice, ki jih bosta po vpisu v sodni regi-
ster nadomestili z delnicami v demateriali-
zirani obliki.

V primeru preplačil upravičencev bosta
podjetji skladni z zakonom upoštevali krite-
rij proporcionalnosti za vsakega upravičen-
ca in bosta viške certifikatov prenesli v no-
tranji odkup. Če v navedenem roku ne bo
razpisanih vseh 20% delnic, bo z objavo
internega razpisa začel teči 15-dnevni rok
za vpis delnic ožjih družinskih članov zapo-
slenih (II. krog).

Delnice,  ki  bodo  razdeljene  upravi-
čencem  v  okviru  interne  razdelitve  so
navadne  imenske  in  so  neprenosljive
dve leti po njihovi izdaji, razen z dedova-
njem.

5.2. Notranji odkup delnic
Podjetji pozivata vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene ter upokojence obeh
podjetij), da sodelujejo pri notranjem odku-
pu delnic podjetij in da s pisno izjavo pri-
stopijo k programu in pravilom notranjega
odkupa  podjetij.

Notranji odkup delnic bo potekal hkrati
z interno razdelitvijo in z upoštevanjem
50% popusta. Kolikor upravičenci ne bodo
pripravljeni odkupiti vseh delnic, predvi-
denih za notranji odkup, bosta podjetji
preostanek delnic prenesli na sklad za ka-
snejši odkup na obroke v naslednjih štirih
letih. Če presežni lastniški certifikati ne
bodo zadoščali za predvideno kupnino pri
notranjem odkupu, bodo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa uporabili še de-
narna sredstva, v naslednjih letih pa še del
dobička, ki jim pripada, plače in druga
sredstva.

Delnice pri notranjem odkupu so navad-
ne imenske, dajejo pravico do upravljanja,
dividende in sorazmernega dela stečajne ma-
se, skladno s pravili programa notranjega
odkupa. Za čas trajanja programa notranje-
ga odkupa so vse delnice neprenosljive, ra-
zen z dedovanjem in prenosljive v okviru
programa notranjega odkupa med udeležen-
ci programa z omejitvijo, da ostaja vsaj tret-
jina zaposlenih med udeleženci programa.

Delnice pridobljene s presežnimi certifi-
kati so neprenosljive dve leti od izdaje, nato
pa so enake drugim delnicam notranjega
odkupa.

6. Način plačila
Delnice bosta podjetji vpisovali v nave-

denem roku vsak delovnik od 8. do 14. ure
na blagajni podjetja SGP Kograd–Podjetje
IGEM Dravograd, d.o.o.

V primeru plačila kupnine za gotovino
se delnice revalorizirajo z indeksom drob-
no prodajnih cen, cena v tem primeru zna-
ša 2.108 SIT, vplačila pa se vršijo na pose-
ben privatizacijski podračun št.

51820-698-19072 pri Agenciji za plačilni
promet (ekspozitura: Dravograd) z naved-
bo: Plačilo kupnine za delnice v notranjem
odkupu.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok
za predložitev lastniškega certifikata, ne mo-
re sodelovati pri interni razdelitvi delnic in
notranjem odkupu.

7. Informacije
Udeleženci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi z lastninskim preoblikova-
njem na sedežu podjetja SGP Kograd–Pod-
jetje IGEM Dravograd d.o.o. vsak delovnik
pri Mihi Ločičniku in Mariji Slavič osebno
ali na tel. 0602/85-640.

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

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

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

SGP Kograd–Podjetje IGEM
 Dravograd d.o.o. in

SGP Kograd–Podjetje SDG
Dravorad d.o.o.

Št. 10046/97 La-123

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij objavlja Va-
trostalna Jesenice p.o. Jesenice program
lastninskega preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01516/1997-MB z dne 19. 5.
1997.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Vatrostalna Jesenice, p.o.
Sedež: Jesenice, Titova 53b.
Matična številka podjetja: 5074843.
Podjetje je registrirano za izgradnjo, re-

montiranje in vzdrževanje industrijskih pe-
či ter dimnikov, za zaključna dela v gradbe-
ništvu in promet blaga ter storitev.

Pravna oblika organiziranosti: podjetje
je registrirano pri pristojnem sodišču v Kra-
nju kot družbeno podjetje s polno odgovor-
nostjo (p.o.).

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

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

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz

22. člena zakona,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
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4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje Vatrostalna Jesenice p.o., pozi-

va vse zaposlene, bivše zaposlene in upoko-
jene delavce podjetja ter zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce v družbah s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na pod-
lagi deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni
od objave javnega poziva v časopisu Delo
predložijo svoje lastniške certifikate v za-
meno za delnice podjetja ter tako sodelujejo
v interni razdelitvi delnic.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure v tajništvu podjetja.
Rok je prekluziven.

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la. V primeru, da bo ostal del delnic, name-
njenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo pod-
jetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.

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

4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Vatrostalna Jesenice p.o. pozi-

va vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja ter zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce v druž-
bah s sedežem v Republiki Slovniji, ki so
na podlagi deležev v njegovi lasti, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo vplačajo delnice ter tako po-
stanejo udeleženci notranjega odkupa del-
nic podjetja.

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski račun št. 51530-698-000-
-0004405 z navedbo: »Plačilo kupnine za
delnice notranjega odkupa«. Rok za vplači-
la je prekluziven.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnosti iz 35. čle-
na uredbe o pripravi programa preoblikova-
nja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki.

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

odločbo agencije o odobritvi objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravne
koristi, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odloč-
bo agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.

6. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja v dopoldan-
skem času po telefonu 064/861-081 ali oseb-
no na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je
Edvard Cenček.

Vatrostalna Jesenice p.o.

Razpisi delovnih mest

Ob-2294

Na podlagi 33. člena v povezavi z
71. členom statuta in sistemizacije delovnih
mest, Klinični center Ljubljana, razpisuje
delovno mesto s posebnimi pooblastili

vodja radioloških inženirjev
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da je radiološki inženir z opravljeno

specializacijo ali radiološki inženir z oprav-
ljeno specializacijo z dodatno visoko izo-
brazbo,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih
mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval vodjo ra-
dioloških inežnirijev za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po
objavi razpisa na naslov: Klinični center
Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva
28, 1525 Ljubljana, s pripisom: “za razpi-
sno komisijo – vodja radioloških inženir-
jev”.

Klinični center Ljubljana

Št. 27/96 Ob-2295

Upravna enota Radlje ob Dravi razpisuje
delovno mesto

vodja oddelka za upravne notranje za-
deve

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

– VII/1 stopnja strokovne izobrazbe
pravne ali upravne smeri,

– najmanj 8 let ustreznih delovnih izku-
šenj,

– opravljen preizkus strokovne usposob-
ljenosti za dejanja v upravnem postopku.

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

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev in podatki o dosedanjem delu sprejema
Upravna enota Radlje ob Dravi, Mariborska
7, Radlje ob Dravi, 8 dni po objavi. O izidu
bomo kandidate obvestili v 8 dneh po izbiri.

Upravna enota
Radlje ob Dravi

Ob-2403

Osnovna šola Marije Broz, Bistrica ob
Sotli razpisuje za šolsko leto 1997/98 de-
lovna mesta

– učitelja glasbene vzgoje
s polnim delovnim časom za nedoločen

čas (učno obvezo dopolnjuje na sosednji OŠ
Kozje),

– učitelja nemškega in angleškega je-
zika

s polnim delovnim časom za nedoločen
čas,

– učitelja zgodovine in zemljepisa
z zmanjšanim obsegom dela za nedolo-

čen čas,
– učitelja tehnične vzgoje
s polnim delovnim časom za nedoločen

čas (učno obvezo dopolnjuje na sosednji OŠ
Kozje),

– učitelja športne vzgoje
s polnim delovnim časom za nedoločen

čas.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili

o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Osnovna šola Marije
Broz, Bistrica ob Sotli 63a, 3256 Bistrica ob
Sotli. O izboru jih bomo obvestili v
15 dneh.

Osnovna šola Marije Broz,
Bistrica ob Sotli

Št. 22/97 Ob-2404

Svet Javnega zavoda Miklova hiša raz-
pisuje na podlagi sklepa sveta s seje dne
26. 5. 1997, 36. člena statuta Javnega zavo-
da Miklova hiša in tretjega odstavka
32. člena zakona o zavodih delovno mesto

direktorja Miklove hiše
Kandidat mora poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje:

– višja ali visoka izobrazba iz muzejske,
galerijske ali knjižničarske dejavnosti;

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju omenjenih dejavnosti;

– organizacisjke in strokovne sposobno-
sti, ki jamčijo, da bo s svojim delom prispe-
val k uresničevanju smotrov in ciljev zavo-
da, kar dokazuje s svojim minulim delom;

– rezultati strokovnega dela, ki kažejo,
da bo lahko uspešno opravljal dela in nalo-
ge strokovnega vodje zavoda.

Mandat traja 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili

o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici na
naslov: Javni zavod Miklova hiša, Šeškova
17, 1310 Ribnica z oznako »za razpis«.

Rok za prijavo je osem dni po objavi
razpisa.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri ob-
veščeni v tridesetih dneh od poteka razpisa.

Miklova hiša, Ribnica

Razpisi
javnih natečajev

Preklic
Preklicujemo javni razpis za izbiro naju-

godnejšega ponudnika za izvajanje čiščenja
upravnih prostorov v Zavodu za prestajanje
kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16 v Ma-
riboru, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 31 z dne 30. V. 1997, Ob-2127, Št. 04-
IV/2-410/97, na strani 2388.

Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij RS

Zavod za prestajanje kazni
zapora Maribor
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Popravek

Št. 161/97 Ob-2426

V javnem razpisu za nabavo troley loko-
motive za prevažanje v jami, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 26 z dne 16. V. 1997,
Ob-1859, Št. 145/97, se 8. in 9. točka spre-
menita v pogledu roka oddaje in odpiranja
ponudb.

8. Rok za oddajo ponudb je 8. julij 1997
do 10. ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo 8. julija
1997 ob 10. uri na istem kraju kot je nave-
deno v osnovnem razpisu.

RTH, d.o.o.

Popravek
Ob-2415

V ponovnem javnem razpisu za upravi-
telja Sklada za investicije v učinkovito rabo
energije, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 25 z dne 9. V. 1997, Ob-1752, Št. 14/97
se drugi in tretji odstavek v 5. točki pravilno
glasita:

Za pravočasno oddano se šteje ponudba,
ki je prispela na Agencijo RS za učinkovito
rabo energije najkasneje do 18. 6. 1997 do
12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1997
ob 14. uri, v prostorih Agencije RS za učin-
kovito rabo energije.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za učinkovito rabo energije

Št. 90/97 Ob-2417

V javnem razpisu za nabavo delovnega
stroja, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
27–29, z dne 23. V. 1997, Ob-2047 se prvi in
drugi  odstavek  7.  točke  pravilno  glasita:

7. Rok oddaje ponudbe je 17. 6. 1997 do
11. ure osebno, v zaprti in zapečateni ovoj-
nici z oznako Ne odpiraj – ponudba za na-
bavo pometalnega stroja, ali priporočeno na
naslov Komunala, javno podjetje, Kranjska
Gora, d.o.o., Log 14, 4280 Kranjska Gora.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1997
ob 13. uri na sedežu podjetja Komunala
Kranjska Gora, d.o.o., Log 14, 4280 Kranj-
ska Gora.

Komunala, javno podjetje
Kranjska Gora, d.o.o.

Popravek
Ob-2428

V javnem razpisu za izbiro izvajalca za:
II. Izvedbo tržne raziskave za opredelitev
vsebine publikacije s področja turizma, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 27-29 z
dne 23. V. 1997, Ob-2059 se besedilo:

– 7. točke spremeni tako, da glasi:
7. Javno odpiranje ponudb bo v Ljublja-

ni dne 26. 6. 1997 ob 10. uri na sedežu
MGD.

– 8. točke spremeni tako, da glasi:
8. Rok za obvestilo o izidu javnega raz-

pisa je 10. 7. 1997.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 267/97 Ob-2264

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

prizidave učilnic in telovadnice pri
Osnovni šoli Šalovci

1. Investitor: Občina Hodoš-Šalovci.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo gradbenoobrtniških in instalacijskih
del pri gradnji prizidave učilnic in telovad-
nice pri Osnovni šoli Šalovci.

3. Orientacijska vrednost del znaša
140,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– morebitne dodatne ugodnosti.
6. Ponudba  mora  vsebovati  vse  zahte-

ve v skladu z 12. členom odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo v skladu s temi pogoji.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro na ZEU – Družbi za načrtovanje
in inženiring, Staneta Rozmana 5, pri Štefki
Kolmanko.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51900-601-51516.

8. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, Staneta Rozmana 5, tel.
069-31-380, faks 069/31-312, kontaktna
oseba Stanislav Marič, dipl. inž. gr.

9. Rok za oddajo ponudb je vključno do
14. 7. 1997 do 12. ure, na naslov ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring, Stane-
ta Rozmana 5, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba za izgradnjo prizidave
in telovadnice pri Osnovni šoli Šalovci – Ne
odpiraj”.

10. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
ZEU – načrtovanje, inženiring, d.o.o., Mur-
ska Sobota, Staneta Rozmana 5, dne 14. 7.
1997, ob 13. uri.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Občina Hodoš-Šalovci

Ob-2265

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Ma-
ribor, Titova cesta 38, Maribor, objavlja

javni razpis
za izgradnjo: krajevnega kabelskega

omrežja KC Mislinja (ob OK Sl.
Gradec–Velenje), krajevnega kabelskega
omrežja KC Šmartno pri Sl. Gradcu (ob

OK Sl. Gradec–Velenje) in odcepa
optičnega kabla Sl. Gradec–Velenje za

KC Šmartno pri Sl. Gradcu

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izgradnjo:

– krajevnega kabelskega omrežja KC
Mislinja (ob OK Sl. Gradec–Velenje),

– krajevnega kabelskega omrežja KC
Šmartno pri Sl. Gradcu (ob OK Sl. Gradec–
Velenje),

– odcepa optičnega kabla Sl. Gradec–Ve-
lenje za KC Šmartno pri Sl. Gradcu.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
lahko ponudniki dvignejo v Službi za grad-
njo in razvoj TK omrežij podjetja Telekom
Slovenije, p.o., PE Maribor, na Titovi cesti
38, soba B216. Natančnejše informacije v
zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki pri mag. Vladu Jenušu, dipl. inž. el.
v sobi B216 oziroma po telefonu 062/44-251
od 9. 6. 1997 dalje.

4. Ocenjena vrednost del znaša:
– KKO KC Mislinja – 25 mio SIT,
– KKO KC Šmartno pri Slovenj Gradcu

– 18 mio SIT,
– odcep MK-OK za KC Šmartno pri Slo-

venj Gradcu – 1,8 mio SIT.
5. Lokacija objekta:
– KKO KC Mislinja (ob OK Sl. Gradec–

Velenje): trasa KKO je v glavnem skupna s
traso MK-OK Slovenj Gradec–Velenje in
sega iz Mislinje proti Slovenj Gradcu vse
do Mislinjaske Dobrave, proti Velenju pa
vse do Hude luknje.

– KKO KC Šmartno pri Slovenj Gradcu
(ob OK Sl. Gradec–Velenje): trasa KKO je
v glavnem skupna s traso MK-OK Slovenj
Gradec–Velenje in sega iz Šmartna proti
Slovenj Gradcu vse do Trebuške vasi, proti
Velenju  vse  do  Brd  in  Mislinjaske
Dobrave.

– odcep  MK-OK  za  KC  Šmartno  pri
Slovenj  Gradcu:  trasa  odcepa  medkra-
jevnega  optičnega  kabla  poteka  od  pro-
jektirane odcepne spojke na lokaciji Šmart-
no 67 ob lokalni cesti po trasi obstoječih
kablov vse do KC Šmartno pri Slovenj
Gradcu.

6. Pričetek del: predvideni roki pričet-
kov in dokončanja del so:

– KKO KC Mislinja – pričetek 1. 8.
1997, konec 1. 11. 1997,

– KKO KC Šmartno pri Sl. Gradcu –
pričetek 1. 8. 1997, konec 1. 11. 1997,

– Odcep MK-OK za KC Šmartno pri Sl.
Gradcu – pričetek 1. 8. 1997, konec 1. 11.
1997, oziroma pričetek del 14 dni po preda-
ji gradbene dokumentacije, konec del 90
dni po pričetku.

7. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo izvajalci del, ki so registrirani za grad-
njo medkrajevnih in krajevnih telekomuni-
kacijskih kabelskih omrežij in imajo dovo-
ljenje za delo, imajo ustrezne strokovne ka-
dre in opremo za polaganje in spajanje
telekomunikacijskih kablov ter izkušnje pri
polaganju medkrajevnih, krajevnih in raz-
vodnih kabelskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen navodila
o pogojih in postopkih za oddajanje del iz-
vajalcem (Uradno glasilo Telekom Sloveni-
je, št. 5/95).
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8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-
rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor, Titova cesta 38, Maribor
ali biti oddane neposredno v sobi B216, naj-
kasneje do 16. julija 1997 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti med seboj neodvi-
sne in predane v enem izvodu v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za izgradnjo... (naziv relacije TK omrežja
zajetega v ponudbi).”

10. Odpiranje ponudb bo 16. julija 1997
v konferenčni sobi na lokaciji Telekoma
Slovenije, p.o., PE Maribor na Titovi cesti
38, s pričetkom ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugod-
nejšega ponudnika bodo ponudniki obvešče-
ni v roku najkasneje 14 dni po odpiranju
ponudb.

Telekom Slovenija, p.o.,
Maribor

Št. 971/97 Ob-2273

Komunala Trebnje, Goliev trg 9, razpi-
suje na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in Ur. l. RS, št. 59/96)

javni razpis
za izgradnjo: vodovod Zagrič

1. Investitor je Komunala Trebnje, Go-
liev trg 9, Trebnje.

2. Predmet razpisa:
– izgradnja 50 m3 vodohrana Zagrič

(gradbena dela, obrtniška dela, vodovodni
material, montaža in transporti).

3. Lokacija objekta: Cerov hrib pri Raz-
borah v KS Čatež.

4. Vso potrebno dokumentacijo in poja-
snila za izvajanje predmetnih del lahko
dvignete zainteresirani izvajalci na: Ko-
munala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Treb-
nje, tel. št. 068/44-150 pri inž. Gričar To-
netu.

5. Odkupnina za dvig razpisa projekta je
15.000 SIT plačljivo v gotovini. Tu vam je
na razpolago tudi na vpogled projekt ter
eventualno potrebni dodatni podatki za se-
stavo ponudbe (pred obiskom telefonska na-
java).

6. Orientacisjka vrednost razpisanih del:
5,000.000 SIT.

7. Dela se bodo izvajala v III. in IV.
kvartalu leta 1997.

8. Izvajalci, ki želijo sodelovati v jav-
nem natečaju, morajo ponudbe pripraviti in
predložiti na način, ki je določen v zakonu o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

9. Merila za izbiro: cena del, reference
na izgradnji podobnih objektov, pogoji nes-
premenljivosti cen, možnost kreditiranja.

10. Rok in način oddaje ponudbe: po-
nudbe sprejemamo v tajništvu Komunale
Trebnje, Goliev trg 9, I. nadstropje, do
14. ure 10 dni po objavi razpisa.

Odpiranje ponudb bo 19. 6. 1997 v sejni
sobi Komunale Trebnje, Goliev trg 9 ob
7.30.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
izvajalca v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Komunala Trebnje

Ob-2274

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/96) objavlja JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

vodovodnega objekta črpališče Mirna
Peč

1. Investitor: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno montažnih del na vodo-
vodnem objektu črpališče Mirna Peč.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici 5, Novo me-
sto, v roku 5 dni po objavi razpisa in ob
predložitvi potrdila o plačilu akontacije za
dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Na-
vedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo me-
sto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet
Novo mesto s pripisom “Črpališče Mirna
Peč”. Ponudniki dobijo razpisno dokumen-
tacijo in druga pojasnila ter razlage, potreb-
ne za izdelavo ponudbe pri Bogoslavu Nu-
niću (tel. št. 068/321-514).

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 6,000.000 SIT.

5. Roki: pričetek del je predviden 21. 7.
1997, končanje del pa 30. 9. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena in pogoji plačila izve-

denih del,
– sprejemanje plačilnih pogojev, ki so

naslednji: izvajalcu nudimo brezobrestni
avans v višini 25% pogodbene vrednosti.
Ob takem načinu plačila pričakujemo fik-
sne cene do konca gradnje. To mora biti v
ponudbi posebej navedeno z izjavo. Izvaja-
lec mora prejeti znesek avansa zavarovati
bančno garancijo. Pogodbeni znesek se pla-
čuje po mesečnih situacijah in sicer 65% z
odstopom terjatev investitorja od dolžnikov
z območja Občine Novo mesto in 35% z
gotovino. Zadnjih 10% pogodbenega zne-
ska plačamo z virmanom v 15 dneh po us-
pešno opravljenem tehničnem pregledu in
prevzemu objekta v upravljanje,

– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati elemente določene v 12. členu odred-
be o pogojih in načinu javnega razpisa za
oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije.

8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 30. 6. 1997, do
14. ure v zaprti kuverti, z oznako “Ponudba
– Črpališče Mirna Peč – Ne odpiraj”, na
naslov JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Muzejska ulica 5, Novo mesto.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 1. 7. 1997 ob 10. uri v sejni sobi JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmano-
va 2.

10. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

11. Ta razpis v nobenem primeru ne za-
vezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza po-

gojem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja
nobenemu ponudniku za škodo, ki bi jo
slednji utrpel, če njegova ponudba ne bo
sprejeta.

JK Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 403-2/91-50 Ob-2275

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in odredbe o spremembi odredbe
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
dobavo in montažo šolske opreme in učil

za OŠ Hajdina na Ptuju
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj, Mestni

trg 1, Ptuj.
2. Predmet razpisa
3. a) dobava in montaža opreme za telo-

vadnico,
b) dobava in montaža opreme za učilni-

ce in ostale prostore,
c) dobava in montaža opreme za kuhi-

njo.
4. Razpisna dokumentacija
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Oddelku za družbene dejav-
nosti, Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1/III,
Ptuj, v razpisnem roku od objave v Urad-
nem listu RS.

6. Orientacijska vrednost del znaša za:
a) 9,000.000 SIT,
b) 9,000.000 SIT,
c) 6,000.000 SIT.
7. Na razpis se lahko ponudniki prijavijo

v celoti ali po delih.
8. Predvideni rok dobave in montaže je

30 dni po podpisu pogodbe.
9. Pri dvigu razpisne dokumentacije je

potrebno predložiti potrdilo o vplačilu
stroškov v višini:

a) 4.000 SIT,
b) 4.000 SIT,
c) 3.000 SIT.
Stroške lahko ponudnik vplača na žiro

račun Mestne občine Ptuj, št.
52400-630-20701.

10. Merila za izbor ponudnikov so:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancija in kvaliteta opreme,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na us-

pešnost izvedbe (premostitveno financira-
nje, kredit),

– ponudniki naj predlagajo racionaliza-
cijo oziroma prihranke.

11. 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, 19/94) in mora
obvezno vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti),
– reference,
– ponudbena cena z vključenim promet-

nim davkom (avansov ni),
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– plačilne pogoje,
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– terminski plan izvedbe del,
– finančne podatke.
12. Investitor si pridržuje pravico dolo-

čiti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega, glede na razpoložljiva sredstva ali pa
odstopiti od oddaje del po tem razpisu, ne
glede na razloge.

13. Ponudbe  je  potrebno  dostaviti  v
15 dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov Mestna občina Ptuj, oddelek za
družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250
Ptuj,  v  zapečateni  kuverti  z  oznako  “Ne
odpiraj  –  ponudbe  opreme  za  OŠ  Haj-
dina”.

14. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po izteku roka za oddajo ob 12. uri v
prostorih oddelka za družbene dejavnosti.
Kolikor se izteče 15. dan na dela prosti dan
(sobota, nedelja, praznik), se ponudbe lah-
ko oddajo še naslednji delovni dan. O izidu
izbora bodo ponudniki pismeno obveščeni
v roku 15 dni.

Mestna občina Ptuj

Št. 1830-35-72 Ob-2276

Na podlagi sklepa upravnega odbora z
dne 21. 2. 1997 in v skladu z določili zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo

javni razpis
za izgradnjo in postavitev

informacijskega sistema za spremljanje
gospodarjenja s stanovanji

1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Slovenska ul. 40, Maribor.

2. Predmet razpisa: izgradnja in postavi-
tev informacijskega sistema za spremljanje
gospodarjenja s stanovanji in drugimi ne-
premičninami. Informacijski sistem zajema
naslednja področja: register, najemnine,
anuitete, planiranje, rekapitualcija stroškov,
spremljanje investicij in finančno računo-
vodski del.

Pri izgradnji informacijskega sistema je
potrebno upoštevati naslednja temeljna na-
čela:

– razvijalci informacijskega sistema mo-
rajo obvladati problematiko stanovanjskega
področja, področja ekonomije in financ,

– možnost sistematičnega razvoja in do-
polnjevanja informacijskega sistema,

– modularno izgrajen informacijski si-
stem,

– enotna baza podatkov,
– interaktiven pristop do baze podatkov

(odjemalec/strežnik),
– delovanje v mreži PC-jev,
– informacijski sistem mora biti zaščiten

pred neavtorizirano uporabo,
– informacijski sistem mora imeti razde-

lan sistem avtorizacije uporabnikov znotraj
posameznih modulov,

– orientacijska vrednost 3,000.000 SIT.
3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naziv ponudnika,
– podatke iz registrskega sodišča o regi-

straciji podjetja in dejavnosti,
– referenčno listo,
– idejni projekt,
– ceno s plačilnimi pogoji,
– dobavne roke,
– garancijske pogoje,
– pogoje za vzdrževanje informacijske-

ga sistema,

– druga dokazila iz katerih bo razvidno,
da so upoštevana temeljna načela iz pred-
hodne točke.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– reference ponudnika,
– dobavni rok in plačilni pogoji,
– konkurenčnost cen,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih za-

gotavlja ponudnik.
5. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

ovojnici z oznako “Javni razpis – Ne odpi-
raj”. Na ovojnici mora biti naveden točen
naslov ponudnika.

6. Ponudniki morajo ponudbe oddati naj-
kasneje v 15 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Stanovanjski sklad občine Maribor,
Slovenska 40, 2000 Maribor.

7. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po izteku roka za oddajo ob 12. uri
na sedežu naročnika.

8. Upoštevane bodo le popolne ponudbe
z vsemi zahtevanimi podatki. Ponudbe, ki
ne bodo prispele pravočasno ali pa ne bodo
pravilno opremljene ter ponudbe, ki ne bo-
do vsebovale vseh elementov tega razpisa,
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.

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

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 10 dneh po
opravljeni izbiri.

11. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko dobite na Stanovanjskem
skladu občine Maribor pri Pavlu Košarju,
tel. 225-261 int. 419.

Občina Maribor

Št. 26/97 Ob-2277

Na podlagi sklepa komisije za pripravo
in izvedbo postopka javnega razpisa 27. 5.
1997 objavljamo

javni razpis
za načrt in izvedbo marketinga in

promocije za Sklad dodatnega
zavarovanja v ustanavljanju

I. Naročnik in predmet razpisa
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije, Sklad do-
datnega zavarovanja v ustanavljanju, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15.

2. Predmet razpisa: načrt in izvedba mar-
ketinga in promocije za prostovoljno zava-
rovanje za dodaten obseg pravic.

Ponudnik naj pripravi ponudbo v obliki
projekta, ki bo vseboval načrt za:

– celovit marketinški nastop,
– izbiro inštrumentov komuniciranja,
– načrt oglaševalske akcije,
– izdelava tržnih sporočil.
Ponudnik naj da poudarek na spodbuja-

nju sklepanja zavarovanj kakor tudi promo-
ciji dodatnega pokojninskega zavarovanja.

II. Pogoji prijave
3. Projekt naj predvidi začetek izvajanja

programa v septembru in zaključek konec
leta 1997.

Upošteva naj omejenost sredstev. Za pro-
jekt je na razpolago 15,000.000 SIT.

4. Začetek del je takoj po opravljeni iz-
biri in podpisu pogodbe o projektu trženja.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe trženja,
– priložena priporočila kot sad doseda-

njega dela na področju trženja storitev,
– način sodelovanja med ponudnikom

in naročnikom in upoštevanje želja naroč-
nika.

III. Oddaja ponudb in informacije
6. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi z razpisom v Skladu do-
datnega zavarovanja v ustanavljanju, Mala
ulica 5, šesto nadstropje, pri Ljubi Plaskan.

7. Ponudniki naj dostavijo svoje ponud-
be v zapečatenem ovoju s pripisom “Ne od-
piraj! Za razpis,” v Sklad dodatnega zava-
rovanja v ustanavljanju Mala ulica 5, Ljub-
ljana, do 19. junija 1997 do 14. ure.

8. Odpiranje ponudb bo 20. junija 1997
ob 9. uri v sejni sobi v prostorih sklada do-
datnega zavarovanja v ustanavljanju, Mala
ulica 5, 6. nadstropje. Predstavniki ponud-
nikov morajo pri odpiranju ponudb predlo-
žiti komisiji za izbiro pisna pooblastila o
zastopanju.

IV. Izbira in obvestilo o izidu razpisa
9. Najboljšega ponudnika bo izbrala ko-

misija za izbiro.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-

sa najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Naročnik ne priznava ponudnikom no-
benih stroškov v zvezi s pripravo ponudb.

Ponudnik mora priložiti k ponudbi še:
– izjavo, da soglaša z vsemi razpisnimi

pogoji,
– ime in priimek odgovornega vodje pro-

jekta,
– ceno za ponujena dela s časi izvedbe,
– registracijo podjetja,
– bilanco stanja in uspeha za leto 1996,
– spisek opravljenih podobnih dejavno-

sti.
10. Razpis ne zavezuje naročnika, da

sklene pogodbo s katerim koli ponudnikom.
11. Upoštevali bomo le tiste ponudbe, ki

bodo izpolnjevale vse pogoje tega razpisa.
Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije
Sklad dodatnega zavarovanja

v ustanavljanju

Št. 440 Ob-2278

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo 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 Ig objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa, ki so v javnem interesu
v letu 1997

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo društva za posamezna območja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki

in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,
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– vrtci, osnovne šole.
II. Izvajalci morajo izpolnjevati nasled-

nje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ig.
III. V letu 1997 bomo financirali nasled-

nje programe:
1. Šport otrok in mladine
a) interesna športna vzgoja predšolskih

otrok – (so)financirali bomo programe, ki
imajo značaj redne vadbe,

b) interesna športna vzgoja šoloobvez-
nih otrok – (so)financirali bomo programe,
ki imajo značaj redne vadbe, organizacijo
in izvedbo šolskih športnih tekmovanj, te-
čaje plavanja,

c) programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport – (so)financirali bomo programe v
individualnih in kolektivnih športnih pano-
gah, ki imajo značaj rednega športnega tre-
niranja.

2. Športnorekreativna dejavnost odraslih
a) izobraževanje strokovnih kadrov,
b) (so)financirali bomo propagandne ak-

cije in prireditve: prijava mora vsebovati:
ime prireditve, namen prireditve, kraj in da-
tum, fin. konstrukcija.

IV. Izbrane programe bomo sofinancira-
li na podlagi občinskih meril za financiranje
športnih programov v občini. Prednost pri
izboru bodo imeli izvajalci neprofitnih or-
ganizacij in zavodov in športnih društev
(klubov) iz Občine Ig, ki so svoje programe
izvajali že v letu 1996.

V. Prispele ponudbe bo pregledal odbor
za šport Občine Ig.

VI. Rok za prijavo programov je 15. jul-
ij 1997.

VII. Svoje programe, z zahtevanimi po-
datki, pošljite na naslov Občina Ig, Odbor
za šport, Ig 72, 1292 Ig, s pripisom Javni
razpis za šport – Ne odpiraj:

VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe.

Občina Ig

Ob-2269

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS št. 28/93 in 19/94) objavlja
Inštitut za kovinske materiale in tehnologi-
je, Ljubljana, Lepi pot 11

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo raziskovalne opreme
raziskovalni metalografski mikroskop za

potrebe raziskav in analiz kovinskih
materialov

Namen
Raziskovalni metalografski mikroskop z

avtomatsko nastavitvijo za mikrostrukturno
fotografijo, se uporablja za analizo mikro-
strukture kovinskih materialov in za izdela-
vo foto dokumentacije.

Tehnični pogoji
Možnost povečave do 2000×.
Osvetlitev vzorcev od zgoraj.
Objektivi 5×, 10×, 20×, 50× in 100×.
Binokular, 10×.
X-Y mizica za vzorce.
Možnost opazovanja v svetlem polju.
Možnost opazovanja v temnem polju.
Polarizator svetlobe za analizo struk-

ture.

DIC- Normanski fazni kontrast za ob-
jektive 5×, 10×, 20×.

komplet za avtomatsko mikro fraktogra-
fijo.

A) Orientacijska vrednost razpisane
opreme: po ponudbi

B) Obvezne sestavine ponudbe:
1. Naziv firme ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji ponudnika.
3. Natančne tehnične specifikacije opre-

me.
4. Končna cena po postavkah in končna

cena celotne opreme.
5. Garancijski pogoji.
6. Servisiranje opreme.
7. Dobavni roki s predvidenim 0.5% zni-

žanjem cene za vsak prekoračen dan dobav-
nega roka.

8. Način plačila.
9. Datum do katerega velja ponudba.
10. Reference.
11. Posebne ugodnosti ponudnika.
12. Vzorec pogodbe s ponudbenim pro-

računom.
13. Navedbo pooblaščene osebe ponud-

nika , ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo.
14. Eventualne priloge.
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika.
Kvaliteta opreme v razmerju s ceno,

ustreznost tehničnih karakteristik, komplet-
nost ponudbe , plačilni, dobavni garancijski
servisni in ostali relevantni pogoji ponudbe.

Vse potrebne informacije so na zahtevo
ponudnika na voljo pri dr. Mirku Dobršku,
tel: (061)125 11 61, faks: (061) 213 780.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj-prijava na
javni razpis - Metalografski mikroskop.

Na ovojnici mora biti naveden popoln
naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb: 10 dni od dneva
javne objave na naslov naročnika: Inštitut
za kovinske materiale in tehnologije, Ljub-
ljana, 1001 Ljubljana, Lepi pot 11, p.p. 431.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb, ob
12. uri v sejni sobi naročnika. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti poob-
lastila za zastopanje.

Nepravočasno prispelih ter nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo upošte-
vala in bodo vrnjene ponudniku.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije, Ljubljana

Št. 403-68/93 Ob-2270

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in opremo

opreme OŠ Velika Dolina
1. Predmet razpisa
Dobava in montaža opreme:
a) telovadnice,
b) učilnic,
c) kuhinje,
v telovadnici in prizidku OŠ Velika Do-

lina.
2. Orientacijska vrednost:

pod a) 4,000.000 SIT,
pod b)
pod c) skupaj (b+c) 10 mio SIT.
3. Plačilni pogoji: odlog plačila po dolo-

čeni dinamiki najkasneje do 30. 6. 1998.
4. Rok dobave in montaže 20. 8. 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno desetega dne po
objavi med 9. in 12. uro v prostorih Občine
Brežice pri Branku Blaževiču.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na osnovi predložitve dokazila
o vplačilu 10.000 SIT, ki jih ponudnik na-
kaže na žiro račun št. 51620-630-13063.

6. Oddaja ponudb
Ponudbe z oznako “Ponudba - Oprema

OŠ Velika Dolina - Ne odpiraj” je potrebno
dostaviti v zapečateni kuverti na naslov:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, za razpisno komisijo.

Rok za oddajo ponudb je 20 dni od obja-
ve v Uradnem listu RS do 12. ure (prispe-
lost ponudbe) oziroma prvi delovni dan po
preteku 20. dnevnega razpisnega roka, do
zgoraj navedene ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po poteku roka za oddajo ponudb
in sicer ob 13. uri v sejni sobi Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

8. Ponudba mora biti sestavljena sklad-
no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94), z
opcijo ponudbe 30 dni.

Za resnost ponudbe predložijo ponudni-
ki akceptni nalog v višini 10% vrednosti
ponudbe.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

a) plačilni pogoji in druge finančne
ugodnosti,

b) kvaliteta, kompletnost in funkcional-
nost ponudb oziroma opreme,

c) rok dobave in garancija,
d) reference,
e) druge ugodnosti.
Naročnik si pridržuje pravico do izbire

različnih dobaviteljev opreme po predmetu
razpisa definiranem v 1. točki.

10. Informacije v zvezi z javnim razpi-
som lahko ponudniki prejmejo na Občini
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, pri
Branku Blaževiču tel. 0608/62-050.

11. Naročnik bo sprejel sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika v 15 dneh po od-
piranju ponudb, ponudnika pa bo obvestil o
svoji odločitvi v roku 7 dni od sprejetja –
sklepa o izbiri. Rok za sklenitev pogodbe z
izbranim izvajalcem je 8 dni od pravnomoč-
nosti sklepa o izbiri.

Občina Brežice

Št. 352-01-1/97-19 Ob-2271

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

(A)
1. Posebnih strokovnih podlag za uredi-

tveni načrt Livada.
2. Sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin planskih aktov Mestne občine No-
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vo mesto s programsko zasnovo za uredi-
tveni načrt Livada.

3. Ureditveni načrt Livada.
(B)
1. Sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin planskih aktov Mestne občine No-
vo mesto – področje krajevne skupnosti
Mirna peč.

Naročnik je Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa pod točko (A)

je izdelava:
– posebnih strokovnih podlag za uredi-

tveni načrt Livada,
– sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
ter srednjeročnega družbenega plana Obči-
ne Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, dopolnjenih v letih 1990 do 1997
(za območje Mestne občine Novo mesto) s
programsko zasnovo za ureditveni načrt Li-
vada,

– ureditvenega načrta Livada.
2. Predmet javnega razpisa pod točko (B)

je izdelava:
– sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do 2000 ter
srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990, dopolnjenih v letih 1990 do 1997 (za
območje Mestne občine Novo mesto) – po-
dročje krajevne skupnosti Mirna Peč.

Podrobnejša vsebina del je navedena v
projektni dokumentaciji, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

Predvideni rok pričetka in dokončanja
del

Pričetek razpisnih del pod točko (A) in
(B) je predviden takoj po podpisu pogodbe,
predviden rok dokončanja del je 8 mesecev
od dneva podpisa pogodbe.

Orientacijska vrednost naročila
1. Orientacijska vrednost naročila pod

točko (A) je 2,700.000 SIT.
2. Orientacijska vrednost naročila pod

točko (B) je 5,000.000 SIT.
Vsebina ponudb
Ponudbi morata 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) vsebovati:

– organizacijo (firmo) oziroma ime po-
nudnika,

– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti v katero spadajo razpisna dela
(dokazilo ne sme biti starejše od 3 mese-
cev),

– reference podjetja in posameznih izva-
jalcev, ki so jih ponudniki na tem področju
pridobili z dosedanjim delom,

– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izobraz-

beni strukturi,
– vzorec pogodbe,
– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– rok izdelave razpisne naloge,
– datum, do katerega velja ponudba, pri

čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 45 dni od dneva poteka razpisa,

– ovrednoteno ponudbo s specifikacijo
stroškov in načinom plačila za izdelavo raz-
pisane naloge,

– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik naročniku.

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so:

– poznavanje predmeta naloge,
– vsebina in celovitost ponudbe,
– podrobnejša vsebina in obseg del,
– ustrezna strokovna zasedba delovne

ekipe,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– izvedbeni roki,
– cena in plačilni pogoji.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe z

najnižjo ceno, temveč prosto presoja o iz-
biri ponudnika v skladu z navedenimi me-
rili.

Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-

sirani dvignejo v tajništvu Sekretariata za
varstvo okolja in urejanje prostora Mestne
občine Novo mesto, Novi trg 6 – III. nad-
stropje, naslednji dan od dneva objave raz-
pisa dalje, vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

Oddaja ponudb
Posamezni izvajalci se lahko prijavijo

samo za posamezna razpisna dela pod točko
(A) ali pod točko (B).

Ponudniki morajo predložiti svojo po-
nudbo žigosano in pravilno opremljeno v
enem izvodu, v zapečateni ovojnici, z oz-
nako:

1. ”Ne odpiraj – Javni razpis – ponudba
(A) – PIN-Livada!”,

2. ”Ne odpiraj – Javni razpis – ponudba
(B) – Mirna peč!” z navedenim ponudni-
kom, oddati v tajništvu Sekretariata za var-
stvo okolja in urejanje prostora Mestne ob-
čine Novo mesto, Novi trg 6 – III. nadstrop-
je, najkasneje 15 dni od objave razpisa, do
12. ure.

Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti
poslane priporočeno in morajo prispeti v
vložišče naročnika do zgoraj navedenega
roka in ure.

Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb pod točko:
– (A) bo naslednji delovni dan po oddaji

ponudb ob 12. uri,
– (B) bo naslednji delovni dan po oddaji

ponudb ob 13. uri, v sejni sobi Mestne obči-
ne Novo mesto, na Seidlovi cesti 1.

Prisotni predstavniki ponudnikov, ki pri-
sostvujejo odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pismeno pooblastilo za zastopanje, si-
cer nimajo pravice dajati pripomb k po-
stopku.

Upoštevane bodo ponudbe, ko bodo iz-
polnjevale vse zahteve tega razpisa in bodo
pravilno opremljene pravočasno prispele na
naslov naročnika.

Naročnik ponudniku ne priznava stro-
škov za izdelavo ponudbe.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 7 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Ob-2272

Občina  Šmarje  pri  Jelšah  objavlja  na
podlagi  zakona  o  financiranju  javne
porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92,
7/93), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.

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

javni razpis
za sanacijo plazu - zemeljski plaz pod

cesto Škofija
1. Investitor: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa: projekt sanacije pla-

zu s pilotno steno - zemeljski plaz pod cesto
Škofija.

3. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo pri Antonu Lahu na Občini
Šmarje pri Jelšah, kjer lahko dobijo tudi vse
dodatne informacije (tel. 821-007).

4. Orientacijska vrednost del naročila je
12,000.000 SIT.

5. Roki izvedbe del: pričetek del takoj
po podpisu pogodbe, skrajni rok zaključka
del je 15. 9. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena izvedbe del,
– plačilni pogoji, pogoji morebitnega

kredita,
– referenčna lista,
– dokaz o tehnični opremljenosti,
– dokaz o strokovni usposobljenosti ka-

drov ponudnika,
– rok dokončanja del.
7. Ponudba mora obsegati vse elemente

določene v odredbi 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).

8. Rok za oddajo ponudb je 7. 7. 1997
do 12. ure na naslov: Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.

Ponudniki morajo poslati ponudbo v za-
prti kuverti z oznako “Ponudba za sanacijo
plazu - zemeljski plaz pod cesto Škofija -
Ne odpiraj”.

9. Ponudnik ni dolžan oddati dela naj-
cenejšemu ponudniku. Pridržuje si tudi pra-
vico, da dela ne odda nobenemu ponud-
niku.

10. Odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah
- sejna soba, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št 4001-1202/97 Ob-2279

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
objavlja na podlagi sklepa sveta občine

javni razpis
A) Za vzdrževanje in zimsko službo na

lokalnih in komunalnih cestah, ter pro-
metne signalizacije

B) Za vzdrževanje javne razsvetljave
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1. Naročnik: Občina Dobrova-Hor-
jul-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolni-
čarja 2, Dobrova.

2. Pogoji razpisa: razpisno dokumenta-
cijo dobite od ponedeljka do petka med 8. in
12. uro na Občini Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec, tel. 061/641-099.

Pisne ponudbe na podlagi dokumentaci-
je je potrebno oddati v dveh zapečatenih
kuvertah ločeno pod A, B in navedbo po-
nudnika z oznako »Ne odpiraj« Razpis za
vzdrževanje do vključno 20. 6. 1997 do
12. ure na naslov: Občina Dobrova-Hor-
jul-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolni-
čarja 2, Dobrova.

3. Merila:
– cena,
– kakovost,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
4. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 3 mesecev,
– BON 1, 2 ali BON 3, ki ne sme biti

starejši od 30 dni,
– vzorec pogodbe s predračunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanje ka-

kovosti,
– strojna mehanizacija,
– reference.
Za samostojne podjetnike velja, da mo-

rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev na dan odpiranja ponudb in davčno na-
poved za preteklo leto ter potrdilo o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev.

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

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslo-
va.

6. Odpiranje ponudb bo 23. 6. 1997 ob
14. uri na Občini Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova.

7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 7
dneh po odpiranju ponudb. Nepopolne in
nepravočasno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Ob-2280

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, 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:

ponovni javni razpis
za oddajo del: vzdrževanje sistema Klic

v sili na področju AC odsekov v
Republiki Sloveniji

Orientacijska vrednost: 3,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303 in sicer 9. 6. 1997
od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok izvedbe, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za ponovni javni razpis predlo-
žite do vključno 23. 6. 1997 do 11.30 v taj-
ništvu (soba 308) Podjetja za vzdrževanje
avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: »Ne odpiraj,
ponudba za vzdrževanje sistema Klic v sili
na področju AC odsekov v RS.«

Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6.
1997 ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

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

Ob-2281

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, 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:

ponovni javni razpis
za oddajo del: barvanje odbojnih ograj

na AC Ljubljana–Razdrto
Orientacijska vrednost: 1,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303 in sicer 9. 6. 1997
od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok izvedbe, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za ponovni javni razpis predlo-
žite do vključno 23. 6. 1997 do 10.30 v taj-
ništvu (soba 308) Podjetja za vzdrževanje
avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: »Ne odpiraj,
ponudba za barvanje odbojnih ograj na AC
Ljubljana–Razdrto.«

Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6.
1997 ob 11. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

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

Avtocesta, Ljubljana

Št. 15/97 Ob-2282

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

javni razpis
za izbiro najprimernejše oblikovalske

rešitve avtobusnih postajališč na
območju Občine Zagorje ob Savi

I. Splošni podatki
1. Predmet razpisa: predstavitev variant-

nih oblikovalskih rešitev avtobusnih posta-
jališč tako v urbanih območjih Občine Za-
gorje kot v primestnih območjih ter dobava
in postavitev.

2. Lokacija: urbana območja Zagorja, Ki-
sovca in Izlak ter ostala primestna območja
občine.

3. Obseg del: Občina Zagorje ob Savi
pristopa k postopni enotni celostni ureditvi
avtobusnih postajališč na območju občine.

Lokacije postavitev bodo določene z iz-
branim ponudnikom, dobava in postavitev
bo potekala fazno v daljšem časovnem ob-
dobju.

Avtobusna postajališča morajo biti enot-
no oblikovana, vključevati morajo celostno
podobo dodatnih elementov urbane opreme
kot so klopi, koši,..., pri tem pa je potrebno
upoštevati značilnosti prostora oziroma lo-
kacij, kjer bodo locirane. Prikazati je po-
trebno možnosti variantnih rešitev, tako pro-
stostoječih, v povezavi z obstoječimi objek-
ti, posamezne ali v sklopu dveh ali treh
rastrov.

II. Pogoji za udeležbo
1. Od ponudnika se pričakuje predvsem:
– predstavitev celostne podobe avtobu-

snih postajališč, ki bodo oblikovno zanimi-
ve, izvedene v sodobnih materialih z mož-
nostjo variantnih rešitev in prilagojene mest-
nemu in primestnemu okolju;

– možnost dobave in postavitve v dalj-
šem časovnem obdobju.

2. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo o us-

posobljenosti za opravljanje dejavnosti,
– celostno podobo avtobusnih postaja-

lišč (skice, variante, propagandni mate-
rial,...),

– rok dobave in postavitve,
– ponudbeno ceno s prikazanim promet-

nim davkom,
– vzorec pogodbe,
– garancijske roke za opremo in delo,
– referenčno listo,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenje v zvezi s ponudbo.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu z veljavnimi
zakoni, predpisi, standardi ter tehničnimi
navodili.

2. Občina Zagorje ob Savi si pridržuje
pravico, da ne izbere ponudnika v kolikor
posredovane ponudbe ne bi ustrezale viziji,
opredeljenim merilom in urbanističnim po-
gojem.

3. Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša. Občina Zagorje ob Savi si pridržuje
tudi pravico pogajanja s ponudnikom v po-
stopku priprave analize ponudb s ciljem ra-
cionalnejšega gospodarjenja s proračunski-
mi sredstvi.

4. Plačilni roki so na najmanj 20 dnevni,
avansa ni.

5. Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudnik pristaja na razpisne pogo-
je ter daje svoj pristanek, da bo kot even-
tuelno izbran ponudnik sklenil pogodbo po
vzorcu priložene pogodbe.

IV. Končna določila
1. O izbiri ponudnika bo odločala stro-

kovna komisija, ki jo v ta nemen imenuje
župan.

2. Komisija bo pri izbiri ponudnika upo-
števala predvsem naslednje kriterije in me-
rila:
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– strokovno usposobljenost ponudnika,
– kvaliteto celostne ponudbe – urbani-

stično in oblikovno ustreznost,
– ugodnosti, ki jih v svoji ponudbi nudi

izvajalec (plačilni pogoji, popusti,...),
– način realizacije (terminski in na tere-

nu).
3. Ponudbe morajo biti dostavljene do

23. 6. 1997 do 10. ure na naslov Občina
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Za-
gorje ob Savi.

Odpiranje ponudb bo v prostorih občine
dne 23. 6. 1997 ob 13. uri.

Ponudniki bodo o izidu  natečaja ob-
veščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah in označene »Ne odpiraj – ponud-
ba avtobusna postajališča!«

4. Dodatne informacije v zvezi z izdela-
vo ponudbe dobite pri Tatjani Podbregar,
Oddelek za okolje in prostor, tel. št. (061)
64-215.

Ob-2283

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

postavitev usmerjevalnih in reklamnih
tabel v Občini Zagorje ob Savi

I. Splošni podatki
1. Predmet razpisa: predstavitev celost-

ne podobe ter postavitev, vzdrževanje in
odstranitev:

– usmerjevalnih tabel,
– reklamnih tabel.
2. Lokacija: urbana območja Zagorja, Ki-

sovca in Izlak.
3. Obseg, velikost in vrsta del: Občina

Zagorje ob Savi pristopa k celostni ureditvi
usmerjanja, reklamiranja in obveščanja na
območju mesta, in sicer s sledečimi nepro-
metnimi znaki:

a) usmerjevalne table so namenjene us-
merjanju udeležencev v prometu k podjet-
jem oziroma ustanovam, katerih dejavnost
je vezana na večji obisk. Usmerjevalne tab-
le morajo biti prostostoječe in v večini sku-
pinske. Velikost znaka mora biti taka, da jo
uporabnik, ki mu je namenjena, lahko pre-
pozna v trenutku, ko se odloča za nadaljnjo
smer vožnje in se mora po osnovnih značil-
nostih javno ločiti od prometnih znakov.

Usmerjevalne table morajo imeti samo
najnujnejšo obvestilo in usmerjevalno vse-
bino. Obvestilni del vsebine obsega podat-
ke, ki so nujno potrebni, da lahko udeleže-
nec v prometu spozna, na kaj opozarja znak,
usmerjevalni del vsebine pa obsega podatke
o tem, kje leži objekt, na kar opozarja ustrez-
na puščica,

b) reklamne table so namenjene rekla-
miranju izdelkov, dejavnosti, prireditev.
Postavljajo se predvsem izven nivoja pro-
meta, so prostostoječe predvsem na pešče-
vih površinah, kjer ne ogrožajo varnosti
prometa.

Lokacije postavitev za posamezno sku-
pino, bodo določene naknadno z izbranim
ponudnikom.

Znaki morajo biti po sklopu enotno obli-
kovani – celostno po posameznem sklopu,

pri tem pa je potrebno upoštevati njihov
pomen in značilnost prostora.

II. Pogoji za udeležbo
1. Od ponudnika (izvajalca dejavnosti)

se pričakuje predvsem:
– predstavitev celostne podobe reklami-

ranja ali usmerjevanja po posamezem sklo-
pu, ki bo oblikovno zanimiva (oblika, veli-
kost, barve, oblika in velikost črk in puščic,
opredelitev materialov),

– da se nudi kompletna ponudba za po-
samezni sklop – postavitev, redno vzdrže-
vanje, vodenje registra, urejanje pravnih raz-
merij z najemniki neprometnega znaka in z
lastniki zemljišč ali objektov, kjer bodo po-
stavljeni,

– dobro organizacijo dejavnosti na tere-
nu (postavitev, vzdrževanje),

– da bo pričel dejavnost opravljati v me-
secu dni po pridobitvi odločb za postavi-
tev.

2. Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo o us-

posobljenosti za opravljanje dejavnosti,
– celostno podobo neprometnega znaka

(skice, propagandni material,...),
– rok izvedbe,
– vzorec pogodbe,
– garancijske roke za opremo in delo,
– referenčno listo,
– ceno ponujenih proizvodov s prikaza-

nim prometnim davkom,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenje v zvezi s ponudbo.
III. Posebni pogoji
1. Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega

razpisa ponudnik pristaja na razpisne pogo-
je ter daje svoj pristanek, da bo kot even-
tuelni izbrani ponudnik sklenil pogodbo po
vzorcu priložene pogodbe.

2. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu z veljavnimi
zakoni, predipisi, standardi in tehničnimi na-
vodili.

3. Občina Zagorje si pridržuje pravico,
da ne izbere izvajalca v kolikor predstavlje-
na celostna podoba  ne ustreza viziji, opre-
deljenim merilom in urbanističnim pogo-
jem.

IV. Končna določila
O izbiri ponudnika bo odločala strokov-

na komisija, ki jo v ta nemen imenuje žu-
pan. Pogodba z izvajalcem se bo sklenila za
5 let, z možnostjo podaljšanja.

Komisija bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upoštevala predvsem naslednje
kriterije in merila:

– strokovno usposobljenost pondunika,
– kvaliteto celostne ponudbe – urbani-

stično in oblikovno ustreznost,
– ugodnosti, ki jih v svoji ponudbi nudi

izvajalec (možnost koriščenja reklamnih po-
vršin za čas volitev ali izrednih razmer, po-
pusti...),

– način realizacije povezave z izvajalci
na terenu,

– morebitne podizvajalce.
Ponudbe morajo biti dostavljene do

23. 6. 1997 do 10. ure na naslov: Občina
Zagorje ob Savi, Oddelek za okolje in pro-
stor, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi.

Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine
Zagorje ob Savi dne 23. 6. 1997 ob 12. uri.

Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Ponudba mora biti v posebnem ovitku
zapečatena in označena: »Ne odpiraj – po-
nudba za postavitev neprometnih znakov v
Občini Zagorje«.

4. Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Oddel-
ku za okolje in prostor Občine Zagorje, Tat-
jana Podbregar, tel. št. (061) 64-215.

Občina Zagorje ob Savi

Ob-2284

Javni razpis
za izbiro izvajalca – sanacija opornih

zidov ob cesti Prevalje–Leše pri
opuščenem Frančiškovem rovu

1. Naročnik: Občina Ravne–Prevalje,
Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem.

2. Predmet razpisa: sanacija opornih zi-
dov ob cesti Prevalje–Leše pri opuščenem
Frančiškovem rovu in izdelava kamnitih
pragov v strugi Leškega potoka.

3. Orientacijska vrednost gradbenih del
28,000.000 SIT.

4. Predviden pričetek del je po podpisu
pogodbe. Rok dokončanja del je 20. 8. 1997.

5. Kot merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti: re-
ference, ugodni plačilni pogoji, cena, rok
izvedbe, celovitost in skladnost ponudbe.

Naročnik ni dolžan izbrati kot najugod-
nejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ce-
no, temveč presoja izbiro izvajalca z zgoraj
opisanimi pogoji.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke:

– firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

– dokazilo o registraciji,
– dosedanje reference ponudnika,
– cene v SIT, oblikovane po enoti nave-

dene količine, s posebej navedenim zne-
skom prometnega davka, vse morebitne po-
puste in upoštevano plačilo najmanj 60 dni
po opravljenem delu in možnost odloga pla-
čila do decembra 1997,

– terminski plan del.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega ponudnika lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega ponudni-
ka po tem javnem razpisu.

8. Razpisno dokumentacijo, ki je sestav-
ni del razpisa, lahko dobijo ponudniki pri
inž. Hovnik Rajku od 8. do 9. ure oziroma
po predhodnem dogovoru tel. 0602/23-821,
int. 224 na Uradu za komunalno cestno gos-
podarstvo Občine Ravne–Prevalje.

9. Ponudbe je potrebno oddati na naslov:
Občina Ravne–Prevalje, Čečovje 12/a, Rav-
ne na Koroškem v zaprti ovojnici z oznako
»Ponudba za sanacijo opornih zidov ob ce-
sti Prevalje–Leše – Ne odpiraj«.

Veljavne so ponudbe, ki prispejo k na-
ročniku v 20 dneh po objavi razpisa v vlo-
žišče, pisarno št. 6, Občine Ravne–Pre-
valje.

10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudb v
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prostorih Urada za komunalno cestno gos-
podarstvo, soba št. 8, ob 9. uri.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Ravne–Prevalje

Št. 033 Ob-2285

Na podlagi zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) Občina Gorišnica objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo vodovodnega sistema Pristava–

Slatina–M. Okič–Pohorje
A) Splošni pogoji:
1. Investitor: Občina Gorišnica.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovod-

nega sistema Pristava–Slatina–M. Okič–Po-
horje. Objekt se bo gradil po dokumentaciji
št. 114-17-56-95 z dne maj 1996 – strojni
del, elektroinstalacije, gradbeni del, ki jo je
izdelala Projekta inženiring Ptuj.

3. Naziv objekta: Sekundarni vodovod
Pristava–Slatina–M. Okič–Pohorje.

4. Orientacijska vrednost objekta: ca.
90,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: objekt se nahaja v
zaselkih Pristava, Slatina, M. Okič, V. Okič,
Pohorje.

6. Projektno dokumentacijo na podlagi
dokazila o plačani razpisni projektni doku-
mentaciji v znesku 20.000 SIT na ŽR št.
52400-630-20738 lahko dvignete na sedežu
Občine Gorišnica.

7. Vse podatke za izdelavo ponudbe lah-
ko dobite pri Slavki Bratuša, gr. inž.

8. Rok za pričetek del: po podpisu po-
godbe.

9. Rok za dokončanje del: deset mese-
cev.

B) Plačilni pogoji:
1. Po mesečnih situacijah.
C) Kriteriji za izbiro ponudbe:
1. Ugodnejša cena, ponujena fiksna cena

do konca gradnje po metodi »ključ v roke«
in odpoved 637. čl. ZOR.

2. Reference.
3. Kvaliteta dodelanosti in natančnosti

ponudbe.
4. Garancija za doseganje roka.
5. Daljši garancijski rok.
6. Solventnost podjetja v zadnjih dveh

letih.
7. Predstavitev prednosti, za katere po-

nudnik smatra, da jih ima pred konkurenco.
8. Druge ugodnosti ponudnika.
D) Ponudba
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) s priloženimi
naslednjimi izjavami:

– izjava, da so pregledali tehnično doku-
mentacijo ter da imajo oziroma nimajo
pripomb nanjo,

– Izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje ter da so v ceno vkalkulira-
li stroške za ureditev deponij in zavarovan-
je gradbišča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da se strinjajo s pogoji investi-
torja,

– opcija ponudbe mora trajati dva me-
seca.

E) Zaključek
Ponudbeno dokumentacijo je potrebno

dostaviti v roku 30 dni od objave v Urad-
nem listu RS ne glede na dospetje do 12. ure
na naslov: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica v zapečateni kuverti z ozna-
ko »ponudba Ne odpiraj«.

Ponudbe se bodo odpirale naslednji de-
lovni dan po prispetju ponudbe ob 14. uri v
prostorih Občine Gorišnica.

Če pride datum oddaje ponudbe ali odpi-
ranje ponudb na dela prost dan se šteje, za
oddajo ponudbe oziroma odpiranje ponudb
naslednji delovni dan.

O izidu bomo ponudnike pismeno obve-
stili v roku 25 dni.

Občina Gorišnica

Ob-2286

Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
Maribor, Strma ulica 8, 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 izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo dveh vozil za nakladanje in
prevoz nepravilno parkiranih vozil
I. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d., Strma ul. 8, Maribor.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za dobavo dveh vozil za
nakladanje in prevoz nepravilno parkiranih
osebnih vozil.

III. Razpisno dokumentacijo lahko in-
teresenti dobijo vsak delovnik med 8. in
9. uro na sedežu Javnega komunalnega
podjetja Nigrad v Strmi ul. 8, (pri Majdi
Dolenc, tel. 062/225-351), proti plačilu ne-
povratnih  sredstev  v  višini  10.000 SIT,
ki jih nakažejo na ŽR naročnika št.
51800-601-47072.

IV. Orientacijska vrednost dveh vozil za
nakladanje in prevoz nepravilno parkiranih
vozil znaša 28,000.000 SIT.

V. Predviden dobavni rok je 3 mesece.
VI. Ponudba mora vsebovati:
– firmo, oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja za to-

vrstno dejavnost reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– datum veljavnosti ponudbe, ki ne sme

biti krajši od 30 dni,
– garancijski rok za vozila,
– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-

nih obveznosti,
– garancijo za resnost ponudbe – akcept-

ni nalog v višini 10% ponudbene vrednosti,
– podatke o boniteti poslovanja (BON

obrazci),
– podpisan izvod razpisne dokumenta-

cije.
VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena, pri čemer najnižja ce-

na še ne pomeni najugodnejšega ponudnika,
– način plačila,
– rok dobave,
– reference ponudnika,

– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik pose-
bej specificira.

VIII. Rok za oddajo ponudb
Ponudbo, izdelano po zahtevah naročni-

ka morajo ponudniki oddati v tajništvu Jav-
nega komunalnega podjetja Nigrad, v Strmi
ul. 8; Maribor, najpozneje 20. dan po objavi
razpisa do 12. ure.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: »Ne odpiraj, ponudba za dobavo
vozil«.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

X. Odpiranje ponudb
Odpiranje  pravočasno  prispelih  po-

nudb bo izvedla komisija naročnika prvi
delovni dan po poteku roka za oddajo po-
nudbe, ob 9. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad Maribor, v Strmi
ul. 8.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb morajo predloži-
ti pisno pooblastilo za zastopanje.

Nigrad, d.d.

Ob-2296

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

ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Bled za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana

Občine Bled za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 dopolnjena v letih 1990 do

1996
1. Naročnik: Občina Bled, Cesta Svobo-

de 13, Bled.
2. Predmet javnega razpisa: izdelava

sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega plana Občine Bled za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 in srednje-
ročnega družbenega plana Občine Bled za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnje-
na v letih 1990 do 1996. Spremembe in
dopolnitve se nanašajo na novo analizo pro-
stora.

Razpisna dela obsegajo:
– pripravo dopolnitev strokovnih podlag

za spremembe in dopolnitve prostorskih se-
stavin planskih aktov in pripravo osnutkov
in predlogov dokumentov in končnih elabo-
ratov z vsemi predpisanimi sestavinami in
potrebnimi sodelovanji na javnih in stro-
kovnih obravnavah osnutkov dokumentov
ter pri sprejemanju posameznih faz doku-
ment,

– vsa dela se pripravijo v računalniški
izdelavi, podlaga so digitalizirani katastrski
načrti (programsko orodje Auto Cad, Arc
View).

Okvirna cena del: 9,000.000 SIT.
3. Predvideni rok za začetek razpisanih

del je junij 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma firmo ponudnika;
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
dokazilo ne sme biti starejše od treh mese-
cev;

– podrobnejšo vsebino in obseg del;
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– seznam odgovornih nosilcev pri izde-
lavi naloge in sodelavcev;

– reference ponudnika, odgovornega
vodja projekta in sodelavcev;

– roke izdelave naloge;
– ceno in način plačila;
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– vsebina in kompletnost ponudbe;
– reference na istovrstnih in podobnih

delih;
– ugodnejši roki izdelave;
– cena in plačilni pogoji.
6. Vse informacije lahko zainteresirani

pridobijo pri Občinski strokovni službi za
prostor: Irena Černigoj Rus dia.

7. Ponudniki morajo podpisane, žigosa-
ne in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo, v zapečateni ovojnici, z oz-
nako “Ponudba za izdelavo prostorske do-
kumentacije Občine Bled, Javni razpis – Ne
odpiraj”, z navedenim ponudnikom, oddati
v tajništvu Občine Bled do vključno 15. dan
od objave tega razpisa, do 12. ure.

Ponudbe poslane po pošti, morajo pris-
peti v vložišče naročnika do zgoraj omenje-
nega roka.

Javno odpiranje ponudb bo 3. delovni
dan po sprejemnem roku  v sejni sobi Obči-
ne Bled ob 12. uri.

8. Prisotni predstavniki ponudnikov mo-
rajo komisiji predložiti pisna pooblastila za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

9. Upoštevane bodo pripombe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene pravočasno prispele
na naslov naročnika.

10. Naročnik ponudnika ne priznava
stroškov za izdelavo ponudbe.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Bled

Ob-2297

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Biotehniška fakulteta, Oddelek za
zootehniko, Groblje 3, Domžale

javni razpis
za nakup avtomatski fluorescentni DNA

sekvenator in analizator DNA/RNA
fragmentov

1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Bio-
tehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, Domžale.

2. Predmet javnega razpisa je nakup av-
tomatskega fluorescentnega DNA sekve-
natorja in analizatorja DNA/RNA frag-
mentov.

Aparatura mora omogočati sekvenčno
analizo, kvantifikacijo DNA in RNA frag-
mentov, ločevanje fragmentov po velikosti
z natančnostjo vsaj +/- 0,5% ter avtomatski
nanos vzorcev.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
tivnost cen;

– dobavni rok;
– opcija ponudbe, garancije za brezhib-

nost in servis;

– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-
tev in nabavi rezervnih delov;

– druge ugodnosti ponudnika.
Naročnik ima pravico svoje izbire naju-

godnejšega ponudnika.
4. Ponudba mora vsebovati: firmo in de-

javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce, ponujeno ce-
no s strukturo cene in plačilne pogoje, ga-
rancijske roke, seznam servisov in pros-
pekte.

5. Ponudbe z vso ustrezno dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – nakup DNA sekve-
natorja” v roku 10 dni od objave razpisa na
naslov: Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje
3, Domžale. Pravočasnost ponudbe se pre-
soja po prejemni teoriji.

6. Odpiranje ponudb bo 17. 6. 1997 ob
8. uri v zbornici Biotehniške fakultete, Od-
delka za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
ponudnika v roku 8 dni po odpiranju po-
nudb.

Morebitne informacije dobite na telefon
061/713-611 – prof. dr. Peter Dovč.

Biotehniška fakulteta,
Oddelek za zootehniko,

Domžale

Ob-2298

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ob-
javlja

javni razpis
za izvajanje del pri izgradnji

toplovodnega omrežja kotlarna Dvori –
stara osnovna šola ob Adamičevi cesti v

Grosupljem
1. Investitor: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo toplovodnega omrežja na relaciji
kotlarna Dvori – stara osnovna šola ob Ada-
mičevi cesti v Grosupljem.

3. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta je na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, pri Ireni Šulc, tel. 761-211.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 18,000.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva ali odsto-
piti od podpisa pogodbe. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.

6. Predvideni rok pričetka del je julij
1997, rok dokončanja del pa september
1997.

7. Lokacija: trasa toplovodnega omrežja
poteka od kotlarne Dvori mimo stanovanj-
skih blokov Bevkova c. in sicer ob dovozni
cesti, prečka Ljubljansko cesto in poteka po
vrhnjem delu brežine do vhodnega portala
šole, del trase pa poteka še dalje po travniku
pred šolo do Adamičeve ceste, kjer se cevo-
vod začasno zaključi. Cevovod bo položen
v armiranobetonsko kineto. Dolžina novega
toplovodnega omrežja (kineta) je približno
290 m.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Ponudbe se dostavijo na naslov: Obči-

na Grosuplje, Urad za komunalno infra-
strukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje. Rok
za dostavo ponudb je 26. 6. 1997 do 8.30 ne
glede na vrsto prinosa. Kuverte morajo biti
zalepljene z lepilnim trakom, preko katere-
ga je žig ponudnika ter označene z oznako
“Toplovodno omrežje Grosuplje – Ne od-
piraj”.

10. Odpiranje ponudb bo 26. 6. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo prisotni na jav-
nem odpiranju ponudb, morajo predložiti
pismeno pooblastilo.

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

Občina Grosuplje

 Št. 351-12/97 Ob-2300

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (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. 24/27) Občina Hrastnik kot
investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: gradnja mostu čez potok
Boben pri Gostilni Logar v Hrastniku

A) Splošni podatki:
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka

Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet natečaja in obseg del: grad-

nja mostu čez potok Boben pri Gostilni Lo-
gar v Hrastniku.

3. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša ca. 9,000.000
SIT.

4. Roki: predviden začetek del je 15. 7.
1997, rok za dokončanje je 15. 10. 1997.

B) Razpisni pogoji:
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

a) registracijo za dejavnost v katero spa-
dajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2,

b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del,
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pri-

stojnega upravnega organa ali upravne eno-
te o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.

2. Ponudbo v ovojnici z oznako: »Ne od-
piraj! Ponudba za gradnjo mostu čez potok
Boben pri Gostilni Logar v Hrastniku,« je
potrebno dostaviti v vložišče Uprave Obči-
ne Hrastnik 10. dan po objavi v Uradnem
listu RS, do 12. ure.
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3. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, isti dan ob 13. uri. O izbiri najugodnejše-
ga ponudnika bo vse udeležence javnega
razpisa komisija obvestila najkasneje v
15 dneh po odpiranju ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 te-
ga razpisa,

– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, od-

log plačila, gradnja po sistemu »ključ  v
roke,«...),

– garancijski rok,
– rok za dokončanje.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in

ostale informacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, telefon 0601/43-600.

Št. 351-19/96 Ob-2301

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (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. 24/27) Občina Hrastnik kot
investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: gradnja mostu preko

potoka Bobna na L 10-310 v km 0,075
v Hrastniku

A) Splošni podatki:
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka

Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet  natečaja  in  obseg  del:

gradnja  mostu  preko  potoka  Bobna  na
lokalni cesti L 10-310 v km 0,075 v Hrast-
niku.

3. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša ca. 13,500.000
SIT.

4. Roki: predviden začetek del je 15. 7.
1997, rok za dokončanje je 15. 10. 1997.

B) Razpisni pogoji:
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

a) registracijo za dejavnost v katero spa-
dajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2,

b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del,
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pri-

stojnega upravnega organa ali upravne eno-
te o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.

2. Ponudbo v ovojnici z oznako: »Ne od-
piraj! Ponudba za gradnjo mostu na
L 10-310 v km 0,075 v Hrastniku,« je po-
trebno dostaviti v vložišče Uprave Občine
Hrastnik 30. dan po objavi v Uradnem listu
RS, do 12. ure.

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, isti dan ob 13. uri. O izbiri najugodnejše-
ga ponudnika bo vse udeležence javnega
razpisa komisija obvestila najkasneje v
15 dneh po odpiranju ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 te-
ga razpisa,

– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, od-

log plačila, gradnja po sistemu »ključ  v
roke,«...),

– garancijski rok,
– rok za dokončanje.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in

ostale informacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, telefon 0601/43-600.

Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe

Ob-2302

Občina Radovljica na podlagi odloka o
postopku izvajanja javnega razpisa za odda-
jo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in sprejetega
občinskega proračuna za leto 1997 objavlja:

javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev,

A – za ureditev pločnika na Brezjah in
B – asfaltiranje komunalne ceste

v Vrbnjah
1. Investitor: Občina Radovljica, Gorenj-

ska 19, Radovljica.
2. Predmet razpisa: A – ureditev pločni-

ka na Brezjah in B – asfaltiranje komunalne
ceste v Vrbnjah.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo s ponudbenimi pogoji od dne-
va razpisa dalje do vključno 16. 6. 1997 od
7. do 9. ure v prostorih Občine Radovljica,
Gorenjska 19, Radovljica, soba št. 13, prvo
nadstropje.

Eventualne dodatne informacije: telefon:
064/714-080 ali 064/714-222 Klančnik.

4. Orientacijska vrednost del znaša pod
A ca. 9,000.000 SIT, pod B ca. 1,700.000
SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference in usposobljenost za izvedbo
tovrstnih del,

– ponudbena cena in pogoji plačila,
– rok izvedbe,
– ostale ponudbene ugodnosti.
6. Ponudbo je potrebno dostaviti v zape-

čateni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – po-
nudba za razpis ureditev pločnika na Brez-
jah in asfaltiranje komunalne ceste v Vrb-
njah« najpozneje do petka 27. 6. 1997, do
10. ure na naslov investitorja.

7. Rok pričetka del: julij 1997.
Rok zaključka del: oktober 1997.
8. Odpiranje ponudb bo v petek 27. 6.

1997 ob 10. uri v prostorih male sejne sobe
Občine Radovljica.

9. Ponudniki bodo o rezultatih odpiranja
ponudb in izboru obveščeni najpozneje v
osmih dneh po uradnem odpiranju.

Občina Radovljica

Št. 306/97 Ob-2303

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavljata Stanovanjski sklad občine Šmar-
je pri Jelšah in Občina Podčetrtek

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev dveh

mansardnih stanovanj v objektu Bistrica
ob Sotli 59b

1. Investitor: Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah in Občina Podčetrtek.

2. Predmet razpisa: ureditev dveh man-
sardnih stanovanj v stanovanjskem objektu
Bistrica ob Sotli 59b (gradbena, obrtniška
in instalacijska dela).

3. Predvideni rok pričetka: junij 1997.
Predvideni rok dokončanja: v 60 dneh.
4. Orientacijska vrednost del znaša

6,000.000 SIT.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva objave razpisa vsak
delovni dan od 8. do 10. ure na sedežu Sta-
novanjskega sklada občine Šmarje pri Jel-
šah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, so-
ba št. 50. Kontaktna oseba: Darinka Šeligo,
tel. št. (063) 821-111.

Na sedežu sklada bo na ogled tudi teh-
nična dokumentacija.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference, fiksna cena, kvaliteta
del, garancijski rok, plačilni pogoji in druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik. Izvedba:
ključ v roke.

7. Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja
izbiro izvajalca v skladu z merili pod 6.
točko.

8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
naročniku do 17. junija 1997 do 11. ure.
Ponudba se odda na originalnem popisu v
zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj –
ponudba za mansardo Bistrica ob Sotli 59b«
na sedež Stanovanjskega sklada občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah.

Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
12. uri v sejni sobi Občine Šmarje pri Jel-
šah, soba št. 33, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naorčil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 8 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Stanovanjski sklad
občine Šmarje pri Jelšah

Občina Podčetrtek

Ob-2304

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, 80/94), zako-
na o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84
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 in-
vestitor (v nadaljnjem besedilu: naročnik)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za nadaljevanje

sanacijskih del na gradu Strmol
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Rogatec, Rogatec 159.
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2. Predmet javnega naročila: ponudba za
nadaljevanje sanacijskih del na gradu Str-
mol. »Rekonstrukcija gospodarskega po-
slopja – I. faza« po projektu ZVNKD Celje,
maj 1997.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja
del:

– rok za pričetek del: julij 1997,
– rok za dokončanje del: oktober 1997.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbena cena,
– reference na tovrstnih delih,
– garancija za kvaliteto del,
– rok izvedbe del,
– možnost vključitve delavcev, zaposle-

nih pri javnih delih Občine Rogatec.
6. Rok za oddajo ponudb:
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih

kuvertah, na katerih mora biti oznaka: »Ne
odpiraj – ponudba za nadaljevanje sanacij-
skih del na gradu Strmol«.

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do
torka, 1. 7. 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 torek, 1. 7.
1997 ob 14. uri v prostorih Občine Rogatec.

Pred odpiranjem ponudb morajo pred-
stavniki ponudnikov predložiti pisno poob-
lastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu materialnih stro-
škov v višini 5.000 SIT na sedežu Občine
Rogatec, Rogatec 159, pri tajniku občine
Strajn Pavlu, ki posreduje tudi strokovne
informacije. Rok za dvig razpisne dokumen-
tacije je 8 dni po objavi razpisa.

10. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z zakonom o javnih naročilih. Prav
tako mora biti priložena izjava, da so se
ponudniki seznanili na kraju samem z geo-
tehničnimi pogoji rekonstrukcije.

Občina Rogatec

Ob-2305

Kranjska investicijska družba, d.o.o., ob-
javlja

javni razpis
za izgradnjo vodovoda, fekalne

kanalizacije, elektro omrežja NN,
telefonskega omrežja in plinovoda –

Brdo
1. Investitor: Kranjska investicijska

družba, d.o.o., Blatnica 2, Trzin.
2. Predmet razpisa: izvedba komunalnih

naprav na območju urejanja VR 3/4 in VR
7/1-1 Bokalci – izgradnja sekundarnega vo-
dovoda, fekalne kanalizacije, elektro –
omrežja NN, telefonskega omrežja in plino-
voda (gradbena in montažna dela).

Skupna orientacijska vrednost del:
80,000.000 SIT.

3. Rok izvedbe: od 1. 9. 1997 do 30. 10.
1997.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in plačilni pogoji,
– reference za opravljanje navedenih del,

– jamstvo za kakovost in spoštovanje
predpisanih rokov.

5. Vsebina ponudbe: ponudba bo veljav-
na le, če bo predložena na overjenem razpi-
snem gradivu in bo vsebovala naslednje pri-
loge:

– dokazilo o registraciji ponudnika za iz-
vedbo navedenih del,

– izračun cene in plačilne pogoje,
– terminski plan del,
– reference ponudnika,
– predlog jamstva za kakovost izvedbe

in upoštevanje rokov,
– boniteto ponudnika (BON 1 in BON

2).
6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

izbere najcenejšega ponudnika ter pravico
do spremembe obsega del.

7. Ponudniki lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo proti plačilu 15.000 SIT na
podjetju P.U.Z., d.o.o., Podjetje za urejanje
zemljišč, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana,
tel. 1686-125, faks 1686-102.

8. Oddaja ponudb: rok za dostavo po-
nudb je 20. 6. 1997 do 12. ure na P.U.Z.,
d.o.o., Podjetje za urejanje zemljišč, Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana. Ponudbe po-
slane po pošti morajo prispeti do razpisane-
ga roka.

9. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis – izgradnja komunalnih naprav Br-
do«.

10. Odpiranje ponudb bo 23. 6. 1997 v
prostorih P.U.Z., d.o.o.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

Kranjska investicisjka družba, d.o.o.

Št. 22/97 Ob-2306

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

javni razpis
za zgraditev sekundarnega plinovoda v

Hafnerjevem naselju
A) Splošni pogoji razpisa:
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Predmet  razpisa  so:  gradbena  in

instalacijska dela za zgraditev nizkotlač-
nega PE Plinovoda, dolžine ca. 850 m v
Hafnerjevem naselju. (veja do GOR. Pre-
dilnice).

3. Orientacijska vrednost naročila je: ca.
9,8 mio SIT.

4. Predvideni roki: pričetek del je: 1. av-
gust 1997, in rok dokončanja: 30. septem-
ber 1997.

5. Razpisna dokumentacija
Popisi del kot podloge za sestavo ponud-

be dobite na: Lokainvest Škofja Loka, Ka-
pucinski trg 7 (najava pri Bernard Ladotu,
tel. 064/624-070).

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 5.000 SIT, plačljivo z virmanom, go-
tovino ali čekom na: Lokainvest, št. ŽR
51510-601-11191.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– najugodnejša cena,
– reference ponudnika.
7. Rok in način oddaje ponudbe

Ponudbe sprejema tajništvo Lokainvest
Škofja Loka, Kapucinski trg 7 (Poslovna
hiša IV. nadstr.).

Ponudbe dostavite z dospetjem najka-
sneje do 12. ure v sredo, 18. junija 1997.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako: »Ne odpiraj – ponudba plinovod Haf-
nerjevo nas« in naslovom ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo isti dan t.j.
18. junija 1997 ob 12.15 v sejni sobi Lo-
kainvest, Poslovna hiša, IV. nadstropje.

B) Detajlni pogoji in navodila za ponud-
bo.

a) pogoj za veljavnost ponudbe je izka-
zana opravilna sposobnost ponudnika za iz-
vajanje tovrstnih del (ustrezna odločba v
smislu 4. člena zakona o gospodarskih druž-
bah),

b) kot ponudnik lahko nastopa strojno
instalacijski ali gradbeni izvajalec z ustrez-
nim kooperantom za dela, ki jih sam ne
izvaja. S ponudbo mora biti določen izvaja-
lec gradbenih in instalacijskih del.

Delne ponudbe samo za gradbena ali sa-
mo za instalacijska dela niso zaželjene.

c) ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim predračunom na popisu razpi-
sne dokumentacije s fiksnimi cenami za eno-
to (obračun bo po dej. količinah).

d) garancijski rok za kvaliteto del je naj-
manj 3 leta.

e) Plačilni pogoji: glede na kratek rok
gradnje predividevamo plačilo s I. začasno
situacijo in obračunom sestavljenim takoj
po primopredaji vseh del, z valuto plačila
15 dni po vročitvi situacije.

Le izjemoma kot manjšo ugodnost po-
nudbe 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 pod-

lagi),
– odločbo o opravilni sposobnosti izva-

jalcev,
– reference ponudnika za gradnjo tovrst-

nih plinovodov.
V ponudbenem dopisu navedite vse pri-

pombe ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe. Vsa ostala določila bodo obravnava-
na s pogodbo z izbranim izvajalcem v smi-
slu uzanc za tovrstna dela.

Postopek javnega razpisa in vse infor-
macije vodi »Lokainvest,« d.o.o., Podjetje
za svetovalni inženiring Škofja Loka, Ka-
pucinski trg 7.

Občina Škofja Loka

Ob-2307

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6,
skladno z zakonom o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne razvojne programe Re-
publike Slovenije v vzgoji in izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 13/94) in zakonom o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za dobavo računalniške prezentacijske

opreme - PR2/97
I. Predmet razpisa
A) Oprema za računalniške predstavitve

za učilnico.
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B) Oprema za računalniške predstavitve
za predavalnico (večjo učilnico).

C) Dodatna oprema za pripravo računal-
niških predstavitev.

Podroben opis tehničnih zahtev, vrsta in
količina posameznih komponent in ostale
zahteve so navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

II. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati naslednje ele-

mente, označene in urejene v naslednjem
vrstnem redu:

1. Krovna izjava
Vse gradivo v ponudbi razen tehnične

dokumentacije, mora biti oštevilčeno. Krov-
na izjava mora biti žigosana in podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika ter mora
vsebovati:

– navedbo števila strani, ki sestavljajo
ponudbo,

– izjavo ponudnika, da vse kopije doku-
mentov, ki so priloženi ponudbi ustrezajo
originalom in

– izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo de-
janskemu stanju.

2. Izpolnjen razpisni obrazec 1 (iz razpi-
sne dokumentacije), podatki o ponudniku.

3. Izpolnjen razpisni obrazec 2 (iz razpi-
sne dokumentacije), kratek povzetek ponud-
be.

4. Podatke o ponudniku s fotokopijo vseh
registracijskih listov.

5. Podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah zaposlenih delavcev, ki
opravljajo dela s področja ponudbe, oziro-
ma predvidenih podizvajalcev.

6. Obrazca BON1, BON2, oziroma
BON3, izdan največ 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka.

7. Izjava ponudnika, da bo v roku petih
dni po pozivu dostavil na preizkušanje na-
prave, ki so predmet ponudbe.

8. Izjavo ponudnika o zagotovljenem
vzdrževanju v garancijskem roku, ki je vsaj
24 mesecev, z navedbo odzivnega časa in
časa popravila.

9. Izjavo o roku, v katerem bo ponudnik
po izteku garancijske dobe zagotavljal re-
zervne dele in vzdrževanje.

10. Izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po poteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo posla z akceptnim nalogom v
višini 30% pogodbene vrednosti.

11. Izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapad-
lostjo do 15 dni po poteku pogodbenega
roka za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti, odzivnega časa in časa popravila z
akceptnim nalogom v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti.

12. Celovito ponudbo ponujene opreme
s specifikacijo vgrajenih komponent.

13. Vzorec pogodbe.
14. Propagandno in ostalo gradivo.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elemen-

tov 1 do 13 iz II. točke razpisa, bo komisija
na odpiranju zavrnila kot nepopolne in jih v
nadaljevanju ne bo obravnavala. Vse izjave
morajo biti žigosane in podpisane.

Pri izbiri dobavitelja bo komisija upo-
števala tehnične in ostale zahteve, ki so na-
štete v razpisni dokumentaciji.

III. Vrednost razpisa

Orientacijska cena vse razpisane opreme
znaša 50,000.000 SIT.

IV. Instalacija opreme
Izbrani ponudnik mora dokončati dela

(instalirati prezentacijsko opremo pri konč-
nem uporabniku, oziroma na šolah), najka-
sneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe
(predvidoma v mesecu septembru).

V. Merila za izbiro
Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo upo-

števano:
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– vzdrževanje,
– komercialni pogoji,
– cena.
Pri odločitvi o končni izbiri ponudnikov

bo poleg navedenih meril kriterij tudi rezul-
tati testiranja ponujene opreme in reference
ponudnikov.

Komisija bo pri izbiri najboljšega po-
nudnika izbrala najugodnejšega ponudnika
za posamezno komponento opreme iz razpi-
sne dokumentacije (točke A1-4, B1, C1-3),
kot nosilca posla pa si komisija pridružuje
pravico določiti ponudnika, ki bo imel naj-
večji delež vrednosti opreme.

VI. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago od ponedeljka, 9. 6. 1997 dalje na Za-
vodu RS za šolstvo, Ljubljana, Poljanska
cesta 28, v vložišču soba 5, Katarina Poren-
ta. Na vašo pisno zahtevo vam jo pošljemo
tudi po pošti.

Dodatna pojasnila o razpisu bodo po-
nudniki dobili na informativnem dnevu, ki
bo v ponedeljek, 16. 6. 1997 ob 10. uri na
Zavodu RS za šolstvo Poljanska cesta 28,
soba 215/II.

VII. Rok za oddajo ponudb
Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bo-

do prispele do srede, 2. 7. 1997 do 9. ure na
naslov Zavod RS za šolstvo, 1000 Ljublja-
na, Poljanska cesta 28, soba 4 (vložišče) .

Vse ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo ponudnika in oznako:
»Ne odpiraj – ponudba, Javni razpis -
PR2/97«.

VIII. Javno odpiranje ponudb, na katere-
ga so vabljeni vsi ponudniki z ustreznim
pisnim pooblastilom, bo v sredo, 2. 7. 1997
ob 10. uri v prostorih Zavoda RS za šolstvo,
1000 Ljubljana, Poljanska cesta 28, soba
215/II.

O izbiri dobavitelja za dobavo opreme
bodo ponudniki pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2308

Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za
družbene dejavnosti, Trg E. Kardelja 1, No-
va Gorica, objavlja na podlagi odredbe in
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del: izvedba kotlovnice na
zemeljski plin v objektu OŠ Frana

Erjavca v Novi Gorici.
A) Splošni pogoji.
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gori-

ca, Oddelek za družbene dejavnosti, Nova
Gorica.

2. Predmet: izvedba kotlovnice na ze-
meljski plin.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
16,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe: okvirni rok od uvedbe v
delo do dokončanja del je 30 dni.

5. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago 5 delovnih dni po objavi, proti plačilu
v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
52000-601-10243, v prostorih Projekta No-
va Gorica, d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica,
pri Leonu Pahorju, dipl. inž. str., tel.:
065/23-311.

6. Ponudbe morajo vsebovati vse ele-
mente odredbe in spremembi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

B) Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

– plačilni pogoji,
– reference na podobnih objektih,
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti ponudnika.
C) Zaključek
Interesenti morajo ponudbe oddati v

30 dneh po objavi razpisa do 14.30 na na-
slov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek
za družbene dejavnosti, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica. Ponudbe morajo biti od-
dane v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpi-
raj–ponudba–plinska kotlovnica« v sprejem-
ni pisarni Mestne občine Nova Gorica. Če
je 30. dan dela prost dan, se ponudbo lahko
odda prvi naslednji delovni dan. Javno od-
piranje ponudb bo naslednjega dne ob 8. uri
na sedežu naročnika. Ponudniki bodo o izi-
du razpisa obveščeni v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 350-2/97 Ob-2309

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Hidro Koper, Pod-
jetje za gradbeništvo in vodno gospodarstvo,
Obrtniška 15, Koper, objavlja

ponovni javni razpis
za razrez, odstranitev in prodajo delov

plovila PO-1 (Katarina)
I. Splošni podatki
1. Naročnik Hidro Koper, Podjetje za

gradbeništvo in vodno gospodarstvo, Obrt-
niška 15, Koper.

2. Predmet razpisa je ponudba za:
a) razrez,
b) odstranitev,
c) prodaja delov plovila PO-1 (Katari-

na), v zvezi z dokončanjem upravne izvršbe.
3. Lokacija: Luka Koper, v bližini po-

mola VS.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 2,500.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je 30. 6.

1997.
Predvideni rok zaključka del je 10. 7.

1997.
II. Pogoji za udeležbo
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– predračun del za komplet izvedbo,
– podati izjavo, da je proučil terenske

razmere,
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– rok izvedbe del.
Ponudnik naj ponudi kompletno izvedbo

razpisanih del.
Ponudnik mora v ponudbi podati izjavo,

da je proučil terenske razmere z obsegom
del in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik na-
piše v posebni prilogi.

Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno in v
skladu z veljavnimi predpisi ter v pogod-
benem roku, kolikor bo z njim sklenjena
pogodba.

III. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca, kjer
lahko dobijo tudi vse eventualne potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je
Matjaž Dobnik tel. 066/32-670).

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, čas potreben za izvedbo del in
plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 6. 1997 do 12. ure v tajništvu
Hidro Koper, Podjetje za gradbeništvo in
vodnogospodarstvo, Obrtniška 15, 6000 Ko-
per.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj” – Ponudba za razrez,
odstranitev in prodajo delov plovila PO-1
(Katarina).

Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
16. 6. 1997 ob 13. uri v prostorih Hidro Ko-
per, Obrtniška 15, Koper.

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

Hidro Koper

Ob-2311

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: AC A 10 Fram–Slivnica–

BDC–rekonstrukcija obvoznih cest
Orientacijska vrednost del znaša:

110,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov znaša 40.000 SIT) na
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi
št. 104/I, in sicer od 9. 6. 1997 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Vlado
Breščak, dipl. inž. (tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 7. 1997 do 9. ure v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC A
10 Fram–Slivnica–BDC – rekonstrukcija
obvoznih cest.”

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997 ob
9.30 v prostorih Direkcije Republike Slove-
nije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba št.
220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

DARS, d.d.

Št. 403-44/97 Ob-2312

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi določil
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo, dobavo in montažo pisarniške
opreme za Upravno enoto Velenje
1. Predmet razpisa izdelava, dobava in

montaža pisarniške opreme za potrebe
Upravne enote Velenje v Velenju, na Ru-
darska 16a v Velenju.

Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
Uporabnik: Upravna enota Velenje.
2. Orientacisjka vrednost razpisanih del

znaša 16,000.000 SIT.
3. Predvideni rok pričetka del je 15. julij

1997. Rok dokončanja del je 20 dni od pri-
četka del.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27a pri Ireni Cirar, tel.
061/1785-341, vsak delovni dan od 9. do
11. ure.

5. Ponudbe morajo biti obvezno sestav-
ljene na originalni razpisni dokumentaciji,
v skladu s splošnimi in posebnimi razpisni-
mi pogoji ter obrazcem ponudbe.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
izločila vse nepravočasno prispele ponud-
be in ponudbe, ki ne bodo sestavljene in
opremljene v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski pogoji,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, z navedbo predmeta razpisa: “Pisar-
niška oprema za Upravno enoto Velenje”
ter označbo: “Ne odpiraj – Ponudba!” je v
ponedeljek, 30. junij 1997 do 9. ure. Ponud-
be se oddajo v vložišču glavne pisarne Ser-
visa skupnih služb Vlade, Gregorčičeva
27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 30. junija 1997 ob 10. uri v sejni sobi
Servisa skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a/P, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov
morajo pri odpiranju ponudb predložiti pi-
sna pooblastila za zastopanje.

Servis skupnih služb vlade

Ob-2317

Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Ža-
lec, objavlja na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijsko

vzdrževalna dela na OŠ Braslovče in OŠ
Prebold

1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Objekt, predmet razpisa in orientacij-

ska vrednost:
a) Osnovna šola Braslovče
– preplastitev rokometnega in košar-

kaškega igrišča – 1,400.000 SIT.
b) Osnovna šola Prebold
– pleskanje oken in beljenje šolskih pro-

storov – 2,000.000 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 po-

nudnika so:
– ponujena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– strokovnost,
– reference.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebno raz-

pisno dokumentacijo in pojasnila pri ravna-
teljih na navedenih osnovnih šolah vsak de-
lovnik od 8. do 10. ure v prvih petih dneh
po objavi razpisa.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati za
vsako osnovno šolo posebej v zaprti ovoj-
nici do vključno 17. junija 1997 do 11. ure
na naslov: Občina Žalec, Ul. Savinjske če-
te 5, Žalec, Oddelek za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti z oznako “Ne od-
piraj – ponudba za OŠ Braslovče” oziroma
“Ne odpiraj – ponudba za OŠ Prebold (ple-
skanje)”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 17. junija
1997 ob 12. uri v sejni sobi Občine Žalec.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje 30 dni po odpiranju
ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico izbira-
ti izvajalca za vsako delo posebej. Prav tako
si pridržuje pravico, da ob morebitnem po-
manjkanju sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe.

Občina Žalec

Št. 186/97 Ob-2313

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Ministrstvo za šolstvo in šport

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
investicijsko vzdrževalnih del na

zgradbah zavodov za izobraževanje in
usposabljanje otrok in mladostnikov z

motnjami v razvoju v Republiki
Sloveniji za leto 1997

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
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niških in inštalacijskih del na posameznih
zgradbah zavodov za izobraževanje in us-
posabljanje otrok in mladostnikov z mot-
njami v razvoju v Republiki Sloveniji za
leto 1997.

Ponudbe je treba izdelati za vsako posa-
mezno v tem razpisu navedeno zgradbo po-
sebej in sicer ločeno po vrstah del, za vsa
razpisna dela skupaj ali samo za posamezno
vrsto razpisnih del, v odvisnosti od uspo-
sobljenosti in registriranega predmeta po-
slovanja ponudnika.

2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje, ki jih ponudnik ob
prevzemu dokumentacije in izrazijo svoj
pristanek, da v primeru, da bodo kot naj-
ugodnejši ponudnik izbrani za izvajanje do-
ločenih del, sklenejo za njihovo izvedbo po-
godbo po načelu “ključ v roke”.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za posamezna dela od dneva
objave tega razpisa dalje do vključno petega
dne po objavi vsak delovnik med 9. in 12. uro
pri odgovorni ali pooblaščeni osebi na
LIZ-inženiring, p.o., Vurnikova 2, Ljubljana,
tel. 061/133-62-52, faks. 061/319-245, Puš
Janez, dipl. inž. gr.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na podlagi predložitve dokazila
o vplačilu:

a) 5.000 SIT te investicije v vrednosti do
1 mio SIT,

b) 10.000 SIT za investicije v vrednosti
od 1 mio do 5 mio SIT,

Vplačila ponudnik nakaže na žiro račun
50105-601-11966.

4. Predmet razpisa (naziv zgradbe, na-
slov zavoda, vrsta del), orientacijska vred-
nost del in lokacija zgradb so podani v na-
slednjem seznamu z naslednjimi ocenjeni-
mi vrednostmi za posamezno zgradbo.

4.1
1. Vzgojni izobraževalni zavod v Verže-

ju, Veržej - sofinanciranje
a) gradbena dela 2,900.000,
b) parketarska dela 200.000.
2. Vzgojni zavod Planina pri Rakeku,

Planina pri Rakeku 211
a) krovsko-kleparska dela 1,900.000,
b) instalacijska dela 250.000.
3. Vzgojni zavod Višnja gora, Višnja

gora
a) krovsko-kleparska dela 600.000,
b) gradbena dela 600.000.
4. Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru,

Polanska c. 6, Orehova vas
a) krovsko-kleparska dela 3,000.000.
5. Zavod za usposabljanje slušno in go-

vorno motenih v Ljubljani, Vojkova 74
a) krovsko-kleparska dela 4,800.000,
b) obnova kopalnic 220.000,
c) PVC tlaki 200.000.
6. Center za usposabljanje slušno in go-

vorno motenih Maribor, Vinarska 6, Maribor
a) gradbena dela

2,400.000.
7. Zavod za slepo in slabovidno mladi-

no, Langusova 16, Ljubljana
a) zamenjava oken 600.000,
b) instalacijska dela 400.000.
8. Center slepih in slabovidnih dr. Anto-

na Kržišnika, Stara Loka 31, Škofja Loka
a) obnova kopalnic 1,800.000,
b) popravilo vrat 400,000.

9. Mladinski dom Malči Belič, Mencin-
gerjeva 65, Ljubljana

a) krovsko-kleparska dela 500.000,
b) ključavničarska dela 1,400.000,
c) brušenje parketa 400.000.
10. Mladinski dom Tine Kozel, Maribor
a) gradbena dela 1,900.000.
11. Center za korekcijo sluha in govora,

Portorož
a) mizarska dela 250.000,
b) tlakarska dela 500.000.
12. Center Janka Premrla Vojka, Vojko-

va 33, Vipava
a) zamenjava oken 2,400.000.
5. Predvideni rok pričetka za vsa dela

julij 1997.
Vsa dela morajo biti končana najkasneje

20. 8. 1997.
O morebitnih odstopanjih na podlagi

tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb.

6. Ponudba mora vsebovati priloge po-
trebne za izbiro najugodnejših ponudb in
sicer:

6.1. usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju dejavnosti, matična številka,
davčna številka,

6.2. reference,
6.3. roki,
6.4. cena,
6.5. boniteta BON 1, BON 2, BON 3 (ne

starejši od 30 dni),
6.6. dokazilo o sposobnosti prevzema

vseh razpisanih del na posamezni zgradbi s
pretežno lastnimi kadri,

6.7. ustrezna garancija za resnost ponud-
be v višini 20% ponudbene vrednosti,

6.8. frankirana kuverta z naslovom po-
nudnika,

6.9. podpisani razpisni pogoji,
6.10. investitor bo pri izboru upošteval

samo ponudbe izdelane po sistemu “ključ v
roke” s fiksnostjo cen.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

a) reference,
b) najugodnejši rok za dokončanje vseh

del,
c) najugodnejši finančni pogoji,
č) cena za izvedbo razpisnih del,
d) najugodnejši garancijski roki za izve-

dena dela,
8. Investitor ni dolžan najcenejšega po-

nudnika izbrati kot najugodnejšega.
9. Naročnik bo izvedeno delo plačeval v

mesečnih situacijah v 60 dneh (navodilo o
izvrševanju proračuna, Ur. l. RS, št. 13/96
po potrditvi situacije.

10. Ponudbe je treba oddati najkasneje
do 19. 6. 1997 do 12. ure na LIZ-inženiring,
podjetje za pripravo in izvedbo investicij,
p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

Čas dospelosti ponudbe velja čas fizične
dostave ponudbe naročniku na naslov iz pr-
ve alinee.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba - Ne odpiraj”
in nazivom zgradbe.

Vsaki ponudbi mora biti priložena praz-
na frankirana kuverta z naslovom ponudni-
ka za pisno obvestilo o izidu razpisa.

11. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.

12. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, dne 20. 6. 1996 s pričetkom ob 10. uri.

13. Ponudniki bodo o izboru najugod-
nejših ponudnikov pisno obveščeni najka-
sneje v 20 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-1/97 Ob-2314A

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 pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be 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: dokončna

premoženjskopravna ureditev in
zemljiškoknjižna ureditev

rekonstruiranega odseka ceste
R 338/1242 Bizeljsko-Stara vas

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 9. do
13. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Erna Barčar, dipl. jur, (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
1,400.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 6. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Dokončna
prem. pravna ureditev R 338 Bizeljsko-Ča-
tež.” – E.B.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 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
15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-2314B

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 pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be 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: zemljiškoknjižna

in premoženjskopravna ureditev po
rekonstrukciji za cesto R 390/1407

Dekani-Lazaret
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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 9. do
13. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Marko Kukanja, viš. upr. del., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
2,340.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 6. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Prem. prav-
na ureditev R 390 Dekani-Lazaret.” – M.K.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 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-2314C

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 pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be 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: idejni projekt

novogradnje cestne povezave v Slovenski
vasi – podaljšek lokalne ceste

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 9. do
13. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Lidija K. Zagorc, inž., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 6. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “IP cestne
povezave v Slovenski vasi.” – L.K.Z.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 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.

Št. 110-1/97 Ob-2314D

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: dobava in montaža

avtomatskih števcev prometa na mejnih
prehodih in magistralnih cestah v RS

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 9. do
13. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Dževad Kulenović, dipl. inž., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 6. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Dobava in
montaža avtomatskih števcev prometa na
mejnih prehodih in magistralnih cestah v
RS.” – D.K.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 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
15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-2314E

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:
1. izdelava PGD, PZI za akvadukt nad

traso predvidene obvoznice Radlje ob
Dravi in radeljskih klancev

Orientacijska vrednost del znaša
1,800.000 SIT.

2. PGD, PZI za propust v Zgornji Vi-
žingi vključno z 200 m regulacije potoka
in za izdelavo PGD, PZI L zidu v dolžini
205 m

Orientacijska vrednost del znaša
1,600.000 SIT.

3. PGD, PZI za protihrupne ukrepe in
ozelenitve območja predvidene izgradnje
obvoznice Radelj ob Dravi in radeljskih
klancev

Orientacijska vrednost del znaša
1,800.000 SIT.

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 9. do
13. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Karmen Dešman, dipl. inž., (tel.
061/178-83-00).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbe za javni razpis predložite do
vključno 20. 6. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudbe morajo biti zapečatene in ozna-
čene: Ne odpiraj! Ponudba za

1. “Izdelava PGD, PZI za akvadukt nad
traso predv. obvoznice Radlje.” – K.D.

2. “PGD, PZI za propust v Zg. Vižingi
vključno z 200 m regulacije potoka.” – K.D.

3. “PGD, PZI za protih. ukrepe območja
predvidene izgr. obv. Radelj.” – K.D.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 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-2314F

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: sanacija viadukta čez

Završnico v Mostah
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 9. do
13. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Marko Žitnik, dipl. inž., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
100,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 7. 1997 do 8.30 v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljublja-
na, soba št. 123/I.

Ponudba  mora  biti  zapečatena  in
označena:  Ne  odpiraj!  Ponudba  za  “Sa-
nacija viadukta čez Završnico v Mostah.”
– M.Ž.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb.
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Št. 110-1/97 Ob-2314G

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: sanacija mostu čez Savo

v Krškem na R 362/1334
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 9. do
13. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Batistič, dipl. inž., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
250,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 7. 1997 do 9.30 v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljublja-
na, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija mo-
stu čez Savo v Krškem.” – B.B.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

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

Št. 110-1/97 Ob-2314H

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:
1. Sanacija plazu Planina III
Orientacijska vrednost del znaša

40,000.000 SIT.
2. Sanacija plazu Planina IV
Orientacijska vrednost del znaša

30,000.000 SIT.
3. Sanacija plazu pred Kuzmo
Orientacijska vrednost del znaša

30,000.000 SIT.
4. Sanacija usada na M 10-9 pred Ren-

kami
Orientacijska vrednost del znaša

40,000.000 SIT.
5. Sanacija plazu na Pečici

Orientacijska vrednost del znaša
70,000.000 SIT.

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 9. do
13. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Vlaj, dipl. inž., (tel.
061/178-83-00).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbe za javni razpis predložite do
vključno 7. 7. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudbe morajo biti zapečatene in ozna-
čene: Ne odpiraj! Ponudba za

“Sanacija plazu Planina III.” – B.V.
“Sanacija plazu Planina IV.” – B.V.
“Sanacija plazu pred Kuzmo.” – B.V.
“Sanacija usada na M 10-9 pred Renka-

mi.” – B.V.
“Sanacija plazu na Pečici.” – B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997 ob

11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

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

Št. 110-1/97 Ob-2314I

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: rekonstrukcija ceste

R 319/1109 Žabnica-Sv. Duh
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 9. do
13. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Janez Gorenc, dipl. inž., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
125,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 7. 1997 do 8.30 v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Rekonstruk-
cija ceste R 319/1109 Žabnica-Sv. Duh.” –
J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

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

Št. 110-1/97 Ob-2314J

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 pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be 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: sanacija mostu čez Savo v

Gozd Martuljku
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 9. do
13. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Marko Žitnik, dipl. inž., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 7. 1997 do 9.30 v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljublja-
na, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija mo-
stu čez Savo v Gozd Martuljku.” – M.Ž.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije 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-2314K

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: preplastitev R 345/1281

Črnolica-Lesično od km 9.030 do
km 10.095, preplastitev R 338/1239

Mestinje-Golobinjek od km 8.945 do
km 9.947 in preplastitev R 338/1241

Bistrica-Bizeljsko od km 0.437 do
km 1.430

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 9. do
13. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Samo Košič, grad. teh., (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
59,000.000 SIT.
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Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 7. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Preplastitev
na R 338/1239, R 338/1241, R 345/1281.” –
S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

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

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 110-1/97 Ob-2315A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba protihrupnih

ukrepov in ukrepov proti pršenju na AC
Hrušica - Vrba

Orentacijska vrednost del znaša:
105,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 13. 6. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Slavko Žličar, dipl.
inž. (tel. 485-076).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 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: izved-
ba protihrupnih ukrepov in ukrepov proti
pršenju na AC Hrušica - Vrba.”

Javno odpiranje ponudb bo 10. 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 iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-2315B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba zaščitnih ukrepov

pred snežnimi plazovi v drčah 2 in 3 v
pobočju Mežakle na AC Hrušica - Vrba

Orentacijska vrednost del znaša:
207,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-

žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 13. 6. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Milan Ferjan, dipl.
inž. (tel. 485-076).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 7. 1997 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: izved-
ba zaščitnih ukrepov pred snežnimi plazovi
v drčah 2 in 3 v pobočju Mežakle na AC
Hrušica - Vrba.”

Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/97 Ob-2315C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba zaščitnih ukrepov

pred kamnitimi plazovi na pobočju
Mežakle v km 10,1+80 na AC Hrušica -

Vrba
Orentacijska vrednost del znaša:

110,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 13. 6. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Milan Ferjan, dipl.
inž. (tel. 485-076).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 7. 1997 do 9.30 v vložišče DDC,
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: izvedba
zaščitnih ukrepov pred kamnitimi plazovi
na pobočju Mežakle v km 10,1+80 na AC
Hrušica - Vrba.”

Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije 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 iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-2315D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba II. faze

ojačitvenih del v predoru Karavanke
Orentacijska vrednost del znaša:

200,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 13. 6. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Milan Ferjan, dipl.
inž. (tel. 485-076).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 7. 1997 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: izvedba II.
faze ojačitvenih del v predoru Karavanke.”

Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije 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 iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-2315E

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: prometna študija za

odsek Višnja Gora - Čatež
Orentacijska vrednost del znaša:

8,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 11. 6. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Ida Šubic, dipl. inž.
(tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 6. 1997 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: pro-
metna študija za odsek Višnja Gora - Ča-
tež.”

Javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 1997
ob 11. 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 izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

DARS, d.d.

Ob-2316

Na podlagi sklepa strokovnega kolegija
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije, PE Informacijski center Ljubljana, Mi-
klošičeva 24, objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika

za dobavo računalniške opreme
Naročnik: Zavod za zdravstveno zavaro-

vanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana.

Predmet razpisa: Dobava računalniške
opreme po specifikaciji:

1. Predmet razpisa so:
1.1. osebni računalniki.
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1.2. tiskalniki.
1.3. dopolnilna oprema po specifikaciji

(diski, spomin, in ostali dodatki za PC).
Orientacijska vrednost razpisane opre-

me znaša 70,000.000 SIT.
2. Elementi ponudbe:
2.1. firma ponudnika,
2.2. dokazilo o registraciji,
2.3. organizacijska oblika in struktura

ponudnika,
2.4. število in struktura stalno zaposle-

nih, ki delajo na nalogah s področja razpisa,
2.5. potrdila o usposobljenosti kadrov za

instalacijo in vzdrževanje ponujene opreme
pridobljena v zadnjih treh letih,

2.6. obrazca BON-1 in BON-2 oziroma
obrazec BON-3 (za preverjanje bonitete po-
nudnika), ki morajo biti izdani po 30. 6.
1997,

2.7. seznam referenčnih naročnikov in
instalacij s kratkim opisom, kontaktno ose-
bo in možnostjo ogleda (doma in v tujini),

2.8. tehnična dokumentacija za ponuje-
no opremo (lahko v angleškem jeziku) s
podanimi karakteristikami in opisi delova-
nja,

2.9. potrdila o upoštevanju standardov,
atesti in certifikati, ki jih ima ali jim oprema
ustreza,

2.10. cena za opremo instalirano in preiz-
kušeno FCO lokacija, ki jo določi kupec v
Republiki Sloveniji, razdelano po posamez-
nih elementih izraženo v SIT s posebej pri-
kazanim prometnim davkom in priznanimi
popusti. Ponudnik naj tudi navede morebit-
na doplačila za dele vgrajene ob morebitnih
razširitvah opreme,

2.11. garancija, plačilni in komercialni
pogoji,

2.12. izjava ponudnika o minimalnih ko-
ličinah rezervnih delov za ponujeno opremo
ter izjava o dovoljenju naročnika za obča-
sne preglede omenjenih zalog rezevnih de-
lov,

2.13. dokument iz katerega bo razvidno
razmerje med ponudnikom in proizvajalcem
opreme,

2.14. izjava ponudnika o odzivnem času
in času odprave napake v garancijskem ro-
ku ter ostalih garancijskih pogojih,

2.15. izjava, da bo ponudnik na lastne
stroške ustrezno dogradil opremo, če v ga-
rancijskem času ne bodo dosežene zahteva-
ne lastnosti,

2.16. izjavo ponudnika, da bo v roku
3 dni po pisnem pozivu naročnika pristopil
k testiranju ponujene opreme.

3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov in v enakem vrstnem redu iz te
točke, bodo kot neustrezne izločene iz na-
daljne obravnave. Vse kopije dokumentov
in vsa dokumentacija (razen tehnične doku-
mentacije), ki jo za razpis pripravi ponud-
nik sam, mora biti opremljena z žigom in
podpisom odgovorne osebe.

4. Kriteriji za izbiro dobavitelja:
4.1. ustreznost tehničnim zahtevam na-

ročnika,
4.2. finančna in poslovna boniteta,
4.3. kvaliteta in zanesljivost opreme,
4.4. reference na podobnih projektih in

zanesljivost ponudnika,
4.5. garancija in vzdrževanje,
4.6. dobavni rok (do 7. 8. 1997),
4.7. pogoji plačila in komercialni pogoji,

4.8. ocena dosedanjega sodelovanja z
ZZZS,

4.9. dodatne ugodnosti ali tehnične mož-
nosti, ki jih ponuja dobavitelj.

5. Potencialni ponudniki dobijo specifi-
kacijo opreme v tajništvu Informacijskega
centra Ljubljana, Miklošičeva 24 proti izka-
zu ponudnika o registraciji ustrezne dejav-
nosti.

6. Odgovore in dodatna pojasnila glede
tega razpisa lahko ponudniki dobijo na in-
formativnem dnevu v petek 20. 6. 1997 ob
12. uri v sejni sobi 144 ZZZS ali po telefonu
061/17-21-338 pri Andreju Stajiču (an-
drej.stajic@zzzs.si) ali 061/328-364 pri
Emilu Finku (emil.fink@zzzs.si). Informa-
tivnega dneva se lahko udeležijo samo tisti
ponudniki, ki bodo prevzeli razpisno doku-
mentacijo.

7. Naročnik se ne zavezuje skleniti po-
godbo s ponudnikom z najnižjo ceno. Na-
ročnik si pridržuje pravico do postopne na-
bave opreme.

8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana z oznako “Ne
odpiraj - ponudba - javni razpis ZZZS - PC -
RO/03/97”, ter na ovojnici označiti firmo in
naslov ponudnika.

9. Rok za prispetje ponudb je 7. 7. 1997
do 12. ure na naslov Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, PE Informacijski
center, Miklošičeva 24, Ljubljana.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, se ne bodo obravnavale in bodo vr-
njene ponudniku.

11. Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997
ob 13. v prostorih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24,
Ljubljana v veliki učilnici.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti ustrezno pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

13. Naročnik bo najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb posredoval odloči-
tev o izbiri ponudnika vsem ponudnikom,
ki so se udeležili razpisa.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

PE Informacijski center

Ob-2368

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izvedbo nalog s področja zemljiškega
katastra: izdelava digitalnih
katastrskih načrtov, izdelava

skanogramov zemljiškokatastrskih
načrtov, izvedba zemljiškokatastrske

nove izmere
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor - Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:

2.1. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Nazarje,

2.2. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Murska Sobota,

2.3. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Ljutomer,

2.4. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Tržič,

2.5. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Cerkno,

2.6. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Idrija,

2.7. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Škofja Loka,

2.8. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Ptuj,

2.9. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Šmartno ob Paki,

2.10. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Kobarid,

2.11. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Laško,

2.12. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Radeče,

2.13. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Ormož,

2.14. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Ljubno,

2.15. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Luče,

2.16. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Ivančna Gorica,

2.17. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Grosuplje,

2.18. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Bled,

2.19. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Šoštanj,

2.20. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Žalec,

2.21. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Velenje,

2.22. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Domžale,

2.23. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Dobrepolje,

2.24. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Krško,

2.25. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Sevnica,

2.26. Izdelava skanogramov zemljiško-
katastrskih načrtov vseh območij od naloge
2.1. do naloge 2.17. po tem razpisu (skani-
ranje I),

2.27. Izdelava skanogramov zemljiško-
katastrskih načrtov vseh območij od naloge
2.18. do naloge 2.25. po tem razpisu (skani-
ranje II),

2.28. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Laze,

2.29. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Rovte,

2.30. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Gorenji Logatec,

2.31. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Podvinci-Rogoznica,

2.32. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Ormož,

2.33. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Dobovec,

2.34. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Stranice-Križevec,

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo posamezne ali več razpisanih
nalog hkrati.

Naročnik bo opravil izibro najugodnej-
šega ponudnika ločeno, t.j. za vsako od raz-
pisanih nalog posebej.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
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objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu:
GU RS - Glavni urad, Ljubljana, Šaranovi-
čeva 12 (pritličje - desno), po predhodni
najavi po telefonu 178-49-18 (Vesna Div-
jak).

Ponudbo lahko oddajo izključno tisti po-
nudniki, za katere je dokumentirano, da so
prejeli razpisno dokumentacjo neposredno
od naročnika. Naročnik v ta namen vodi
evidenco o oddaji razpisne dokumentacije.

Vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi
z razpisom (vsebinski del) bodo ponudniki,
ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, pre-
jeli na informativnem dnevu, ki bo organi-
ziran dne 17. junija 1997, ob 10. uri na se-
dežu naročnika, Ljubljana, Šaranovičeva 12
(sejna dvorana). Ponudniki morajo morebit-
na vprašanja oziroma zahteve po pojasnilih
dostaviti izključno v pisni obliki, z oznako
“Javni razpis za izvedbo nalog s področja
zemljiškega katastra – vprašanja”, in sicer
najkasneje do 13. 6. 1997 do 12. ure v spre-
jemno pisarno ali po faksu na štev.
178-49-09. Naročnik bo odgovarjal izključ-
no na pravočasno prispela pisna vprašanja.
Po potrebi bodo organizirani dodatni infor-
mativni dnevi (za preverjanje obsega posa-
meznih nalog in sicer na sedežih območnih
geodetskih uprav, če bodo ponudniki za to
zainteresirani), o čemer bodo vsi, ki so prev-
zeli razpisno dokumentacijo, obveščeni na
prvem informativnem dnevu.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je:

– naloga pod 2.1. tč. 410.000 SIT
– naloga pod 2.2. tč. 580.000 SIT
– naloga pod 2.3. tč. 600.000 SIT
– naloga pod 2.4. tč. 720.000 SIT
– naloga pod 2.5. tč. 300.000 SIT
– naloga pod 2.6. tč. 200.000 SIT
– naloga pod 2.7. tč. 500.000 SIT
– naloga pod 2.8. tč. 200.000 SIT
– naloga pod 2.9. tč. 400.000 SIT
– naloga pod 2.10. tč. 350.000 SIT
– naloga pod 2.11. tč. 600.000 SIT
– naloga pod 2.12. tč. 600.000 SIT
– naloga pod 2.13. tč. 400.000 SIT
– naloga pod 2.14. tč. 300.000 SIT
– naloga pod 2.15. tč. 350.000 SIT
– naloga pod 2.16. tč. 1,900.000 SIT
– naloga pod 2.17. tč. 2,650.000 SIT
– naloga pod 2.18. tč. 1,230.000 SIT
– naloga pod 2.19. tč. 1,200.000 SIT
– naloga pod 2.20. tč. 3,500.000 SIT
– naloga pod 2.21. tč. 1,300.000 SIT
– naloga pod 2.22. tč. 2,500.000 SIT
– naloga pod 2.23. tč. 600.000 SIT
– naloga pod 2.24. tč. 2,800.000 SIT
– naloga pod 2.25. tč. 1,700.000 SIT
– naloga pod 2.26. tč. 950.000 SIT
– naloga pod 2.27. tč. 950.000 SIT
– naloga pod 2.28. tč. 1,000.000 SIT
– naloga pod 2.29. tč. 1,400.000 SIT
– naloga pod 2.30. tč. 1,600.000 SIT
– naloga pod 2.31. tč. 9,000.000 SIT
– naloga pod 2.32. tč. 8,000.000 SIT
– naloga pod 2.33. tč. 4,000.000 SIT
– naloga pod 2.34. tč. 4,300.000 SIT
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj

po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku kot je določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-

vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navede-
ni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogo-
ji - 1. tč.).

Podrobnejše zahteve glede vsebine in ob-
like ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

7. Rok za oddajo ponudb je 27. junij
1997 najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj - ponudba za
razpis za izvedbo nalog s področja zem-
ljiškega katastra (navedba posamezne raz-
pisane naloge, na katero se nanaša ponud-
ba)”.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo dveh ali več razpisanih nalog hkrati,
zadostuje, da podatke oziroma dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji (“Raz-
pisni pogoji”) pod 1. točko, allinee 1 - 5, 6 ,
7 in 10 predloži le enkrat. Ti podatki oziro-
ma dokumenti naj bodo predloženi v poseb-
ni ovojnici z oznako ponudnika in navedbo
“Ne odpiraj - ponudba za razpis za izvedbo
nalog s področja zemljiškega katastra -
skupna dokumentacija”.

Ponudniki, ki želijo izvajati prvič naloge
izdelave skanogramov oziroma naloge iz-
delave digitalnih katastrskih načrtov, pre-
dajo rezultate testa za izdelavo skanogra-
mov oziroma testa za izdelavo digitalnih
katastrskih načrtov enkratno, v posebni
ovojnici, z oznako ponudnika in navedbo
“Ne odpiraj - ponudba za razpis izvedbo
nalog s področja zemljiškega katastra - test
za izdelavo skanogramov “ oziroma naved-
bo “Ne odpiraj - ponudba za razpis izvedbo
nalog s področja zemljiškega katastra - test
za izdelavo digitalnih katastrskih načrtov. “

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 27. juni-
ja 1997 ob 10.30 v prostorih GURS (sejna
soba). Predstavniki ponudnikov, ki pri-
sostvujejo odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo pravice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izvedbi naročila,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– ocena izdelanega testa za naloge 2.1.

do 2.25. oziroma nalogi 2.26. in 2.27.,
– ocena posebne izvedbe iz nalog 2.1.

do 2.25. za tiste ponudnike, ki želijo izvaja-
ti to vrsto nalog prvič za naročnika.

Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno ali katerokoli dru-
go ponudbo.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega po-

stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Ob-2369

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za vzpostavljanje evidence zemljepisnih
imen iz temeljnih topografskih načrtov

v merilu 1:5000, 1:10000 (EZI 5)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.

2. Predmet razpisa je vzpostavljanje evi-
dence zemljepisnih imen (EZI5) iz temelj-
nih topografskih načrtov v merilu 1:5000,
1:10000 (TTN 5, 10) na 3. razpisanih ob-
močjih.

Posamezniki ponudniki lahko kandidira-
jo na vseh treh ali pa samo na posameznem
območju. Naročnik bo opravil izbiro naju-
godnejšega ponudnika ločeno, t.j. za vsako
od razpisanih območij posebej.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu:
GU RS – Glavni urad, Ljubljana, Šaranovi-
čeva 12 (pritličje – desno), po predhodni
najavi po telefonu 178-49-18 (Vesna Div-
jak).

Ponudbo lahko oddajo izključno tisti po-
nudniki, za katere je dokumentirano, da so
prejeli razpisno dokumentacijo neposredno
od naročnika. Naročnik v ta namen vodi
evidenco o oddaji razpisne dokumentacije.

Vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi
z razpisom bodo ponudniki, ki so prevzeli
razpisno dokumentacijo, prejeli na informa-
tivnem dnevu, ki bo organiziran dne 13. 6.
1997, ob 12. uri na sedežu naročnika, Ljub-
ljana, Šaranovičeva 12 (sejna dvorana). Po-
nudniki morajo morebitna vprašanja oziro-
ma zahteve po pojasnilih dostaviti izključno
v pisni obliki, z oznako »Javni razpis za
EZI5 – vprašanja«, in sicer najkasneje do
12. 6. 1997 do 14. ure v sprejemno pisarno
ali po faksu na št. 17-84-834. Naročnik bo
odgovarjal izključno na pravočasno prispe-
la pisna vprašanja. Po potrebi bodo organi-
zirani dodatni informativni dnevi, o čemer
bodo vsi, ki so prevzeli razpisno dokumen-
tacijo, pisno obveščeni.

4. Orientacisjka vrednost razpisanih del
je 9,900.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo za
2. območje do 29. 8. 1997 mesecev, za 1. in
3. območje pa do 10. 11. 1997.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navede-
ni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogo-
ji – 1. tč.).

Podrobnejše zahteve glede vsebine in ob-
like ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

7. Rok za oddajo ponudb je 18. 6. 1997
najkasneje do 8. ure.
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8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe na sedežu naročnika v dveh izvodih,
v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika
in prejemnika ter oznako »Ne odpiraj –  po-
nudba za razpis za EZI5«.

9. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih
območij posebej v dveh izvodih, v zapeča-
teni ovojnici, z navedbo ponudnika in pre-
jemnika ter oznako »Ne odpiraj – ponudba
za razpis za EZI 5 – ... območje«.

Pri tem naj vsaka ovojnica vsebuje:
– predračun pogodbenega dela za posa-

mezno območje z navedbo podatke ce-
na/list,

– izvedbeni  rok  za  posamezno  ob-
močje.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo na vseh območjih hkrati, zadostuje,
da vse ostale podatke oziroma dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji (»Raz-
pisni pogoji«) pod poglavjem 1, alinee 1–
10, 12 in 13 (2, 3 in 4 točka) predloži le
enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z ozna-
ko ponudnika in navedbo »Ne odpiraj – po-
nudba za razpis za EZI5 – skupna doku-
mentacija«.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih in pravilno oddanih ponudb bo dne
18. 6. 1997 ob 9. uri v prostorih GU RS
(sejna soba). Predstavniki ponudnikov, ki
prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje,
sicer nimajo pravice dajati pripombe k po-
stopku.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– celovitost ponudbe,
– predložene reference,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izvedbi naročila,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– projektni pristop,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno ali katerokoli dru-
go ponudbo!

12. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

Prepozne, nepravilno opremljene, nepo-
polne ali nejasne ponudbe bodo izločene.

Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega
postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da te-
meljijo na neresničnih navedbah ali po-
datkih.

Geodetska uprava RS
Ljubljana

Št. 03701-01/97-13 Ob-2318

Mestna občina Kranj, na podlagi 3. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in pravilnika o načinu in pogojih
oddajanja poslovnih prostorov v najem (Ur.
l. RS, št. 19/97) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb

za najem poslovnih prostorov na šport-
nih objektih v upravljanju Mestne občine
Kranj.

Predmet razpisa so naslednji prostori:
I. Pokriti olimpijski bazen:
A) Kletna etaža
1. Skladišče I. 37,8 m2, izklicna cena na-

jema za m2 = 1.230 SIT, stopnja dograjeno-
sti se ceni na 80%;

2. Skladišče II. 51,4 m2, izklicna cena
najema za m2 = 1.320 SIT, stopnja dograje-
nosti se ceni na 90%.

Za izračun osnove najemnine se upošte-
va lokacija Partizanska 37.

B) Pritličje
1. Prostor – neizdelan s predvidenimi zu-

nanjimi vrati – 42 m2, izklicna cena najema
za m2 = 2.170 SIT, stopnja dograjenosti se
ceni na 90%;

2. Bife 84 m2, izklicna cena najema za
m2 = 3.170 SIT, stopnja dograjenosti se ceni
na 100%;

3. Trgovina 19,20 m2, izklicna cena na-
jema za m2 = 2.100 SIT, stopnja dograjeno-
sti se ceni na 100%;

4. Gostinski del 340,14 m2, izklicna cena
najema za m2 = 2.280 SIT, stopnja dograje-
nosti se ceni na 80%;

5. Trim 37,50 m2, izklicna cena najema
za m2 = 2.190 SIT, stopnja dograjenosti se
ceni na 95%.

C) I. Nadstropje
1. Pisarne PK Triglav 15,30 m2,

15,90 m2. Skupaj 31,20 m2, izklicna cena
najema za m2 = 1.830 SIT, stopnja dograje-
nosti se ceni na 90%;

2. Fitnes v celoti 281,05 m2, izklicna ce-
na najema za m2 = 2.350 SIT, stopnja dogra-
jenosti se ceni na 80%.

D) II. Nadstropje
1. Pisarne skupaj 181,80 m2, izklicna ce-

na najema za m2 = 1.830 SIT, stopnja dogra-
jenosti se ceni na 75%,

2. Fitnes v celoti 271,70 m2, izklicna ce-
na najema za m2 = 2.000 SIT, stopnja dogra-
jenosti se ceni na 80%.

Za izračun osnove najemnine se upošte-
va lokacija Partizanska 37.

II. Letno pokopališče
1. Brunarica s skladiščem 26,14 m2, iz-

klicna cena najema za m2 = 1.600 SIT, stop-
nja dograjenosti se ceni na 100%;

2. Picerija 12 m2, izklicna cena najema
za m2 = 1,520 SIT, stopnja dograjenosti se
ceni na 100%;

3. Bife s teraso 46 m2, izklicna cena na-
jema za m2 = 1.520 SIT, stopnja dograjeno-
sti se ceni na 100%.

Za izračun osnove najemnine se upošte-
va lokacija Partizanska 37.

III. Športna dvorana Planina
1. Bife 68,91 m2, izklicna cena najema

za m2 = 1.940 SIT, stopnja dograjenosti se
ceni na 100%.

Prostori, ki so dograjeni 100%, se odda-
jo v najem za dobo 5 let.

Prostori, ki niso dograjeni 100%, se od-
dajo v najem za dobo 10 let.

Pri  teh  prostorih  se  bo  vrednost
vložka  najemnika  do  100%  dograjenosti
upoštevala pri odlogu do 2/3 plačila na-
jemnine  za  preračunani  znesek  vložka
po dejansko opravljenem dogovorjenem
vložku.

Oged prostorov, ki so predmet razpisa,
je možen po dogovoru z gospodarjem šport-
nih objektov, tel. (064) 373-190.

Ponudbe na javni razpis morajo biti pred-
ložene v roku 10 dni po objavni do 12. ure
na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj.

Ponudba mora biti zapečatena, na ovoj-
nici mora biti označeno: »Ne odpiraj – Po-
nudba za najem poslovnih prostorv – Šport-
ni objekti Mestne občine Kranj«.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.

Odpiranje ponudb bo naslednji dan po
preteku roka za oddajo ob 13. uri v sobi št. 8
upravne stavbe Mestne občine Kranj.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 10 dni od sprejetja sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Položi se varšči-
na 100.000 SIT na račun Mestne občine
Kranj – Športni objekti Mestne občine Kranj
pred oddajo ponudbe.

Z najugodnejšim ponudnikom bomo
sklenili pogodbo najkasneje v 30 dneh od
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

Mestna občina Kranj

Ob-2375

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbi o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, 38/94),
odredbe o spremembah in dopolnitvah
odredbe o financiranju in sofinanciranju vla-
ganj v gozdove iz sredstev proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95) in
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Občina Žalec v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije OE Celje ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del

na gozdnih cestah na področju Občine
Žalec v letu 1997

1. Naročnik (investitor): Občina Žalec.
2. Dokumentacijo razpisanih del in do-

datna pojasnila dobijo ponudniki na sede-
žu Občine Žalec in na Zavodu za gozdove
Slovenije, Območna enota Celje, Odsek za
tehnologijo dela in gozdne prometnice v
Celju.

3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela na gozdnih cestah na območju Občine
Žalec.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (Republiška sredstva, pri-
stojbina, sredstva lokalnih skupnosti in dru-
gih). Izvajalec v tem primeru ni opravičen
do odškodninskega zahtevka.

5. Rok izvedbe del: pričetek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpolož-
ljivimi sredstvi, zaključek del je v letu
1997. Dela se izvajajo po kvartalnih opera-
tivnih planih.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
in strokovna usposobljenost za področje in
obseg razpisanih del, ponudbene cene po
enoti razpisanih del, strojne in delovne ka-
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pacitete, plačilni roki, fiksnost cen, garan-
cijski roki in pripravljenost vključiti v kal-
kulacijo sodelovanje  z uporabniki gozdne
ceste.

7. Ponudba, ki jo ponudnik predloži na-
ročniku, mora biti sestavljena v skladu z
zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in z razpisanimi pogoji ter navodili
za izdelavo prikazanimi v razpisni doku-
mentaciji.

8. Rok za dostavo pismenih ponudb je
do 20. junija 1997 do 11. ure. Odpiranje
ponudb bo istega dne, in sicer ob 11. uri, v
sejni sobi Občine Žalec, Savinjske čete 5,
Žalec.

Prisotni predstavniki ponudnika se mo-
rajo izkazati s pismenim pooblastilom.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – vzdrževanje gozdnih cest« na na-
slov Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310
Žalec.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Žalec

Ob-2376

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Krško kot naroč-
nik objavlja

javni razpis
za oddajo del: ureditev Kostanjevica–

Otok
1. Naročnik del je Občina Krško. Po

sklenjenem sporazumu o sofinanciranju pa
bo, poleg naročika, izvedbo del sofinanci-
rala tudi Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste
iz  sredstev  Proračuna  Republike  Slove-
nije.

2. Predmet razpisa je ureditev Kostanje-
vice–Otok, in sicer gradbena dela, gradbeno
obrtniška dela, meteorna kanalizacija, fe-
kalna kanalizacija, elektroinstalacije in vo-
dovod. Dela se bodo izvajala po projektu št.
96013 (mapa I, II, III/I, IV, V), ki ga je
izdelal Savaprojekt Krško.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne do vključno 23. 6. 1997, vsak dan od
7. do 15. ure, na Oddelku za gospodarsko
infrastrukturo Občine Krško, CKŽ 14. Vse
dodatne informacije lahko dobite pri Glin-
šek Francu in Somrak Niku na tel. št.
0608/22-771.

4. Orientacijska vrednost naročila je
256,700.000 SIT.

5. Rok trajanja izvedbe del je: pričetek
1. 8. 1997, dokončanje I. faze (km 0+000 do
km 0+471,41 – Ulica talcev) do 15. 11.
1997 in dokončanje II. faze (km 0+000 do
km 0+469,37 – Oražnova ulica) do 15. 10.
1998.

6. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be so ponudbena cena, plačilni pogoji z
možnostjo zamika plačil oziroma kreditira-
nje, fiksnost cen, opcija ponudbe, strokovna
usposobljenost ponudnika, reference s po-
dročja podobnih del, realnost ponudbe in
dodatne ugodnosti.

7. Ponudbo z oznako »Ne odpiraj! Po-
nudba za Kostanjevica–Otok« je potrebno

dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje do
7. 7. 1997 do 10. ure na oddelek za gospo-
darsko infrastrukturo Občine Krško, CKŽ
14. Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
10.30 v prostorih Občine Krško (sejna
soba E).

8. O izidu bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-2377

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
48/90) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za opravljanje svetovalnega inženiringa

pri izvedbi del ureditve
Kostanjevice–Otok

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izvajanje svetoval-

nega inženiringa pri izvedbi del ureditve
Kostanjevice–Otok.

3. Orientacijska cena celotne investicije
je 256,700.000 SIT.

4. Rok trajanja naloge je:
predviden začetek avgusta: – dokonča-

nje – do 15. 11. 1997 – I. del (km 0+000 do
km 0+471,41 – Ulica talcev) do 15. 10.
1998 – II. del (km 0+000 do km 0+469,37 –
Oražnova ulica).

5. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: ponujena cena, plačilni pogoji, fiksnost
cen, opcija ponudbe, strokovna usposoblje-
nost izvajalca in reference s področja del,
dodatne ugodnosti.

Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2 ozi-

roma BON 3, ne starejše od 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– podatke o kadrovski strukturi in stro-

kovnih referencah delavcev, ki bodo oprav-
ljali dela in naloge,

– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-
nih podobnih delih ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– poimenski spisek morebitnih podizva-
jalcev z referencami,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– podpisan vzorec pogodbe,
– bančno garancijo v višini 5% ponud-

bene  cene kot  garancijo  za  resnost  po-
nudbe,

– datum do katerega velja ponudba,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenje na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

2. Ponudbo z oznako »Inženiring Otok
Kostanjevica – Ne odpiraj« je potrebno do-

staviti v zapečateni kuverti najkasneje do
7. 7. 1997 do 12. ure na Občino Krško –
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan v
sejni sobi E ob 12.30.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na Oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14. Vse dodatne informacije lahko do-
bite pri Glinšek Francu in Somrak Niku na
tel. št. (0608)22-771.

4. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 30.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Ob-2378

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) razpisuje Splošna bolnišnica
Trbovlje

javni razpis
za zbiranje ponudb za izbiro

najugodnejšega ponudnika za nakup,
dobavo in montažo tehnološke opreme

za bolnišnično kuhinjo.
1. Uporabnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje, Rudarska cesta 9.
2. Investitor: Splošna bolnišnica Trbov-

lje, Rudarska cesta 9.
3. Razpisno dokumentacijo lahko zain-

teresirani ponudniki dvignejo na upravi
Splošni bolnišnici Trbovlje do vključno 12.
junija 1997 med 8. in 12. uro. Uporabnik bo
ponudniku zaračunal materialne stroške raz-
pisne dokumentacije v višini 5.000 SIT, kar
ponudnik poravna pred dvigom razpisne do-
kumentacije na blagajni Splošne bolnišnice
Trbovlje. V ceni razpisne dokumentacije je
že zajet prometni davek.

4. Predmet razpisa: nakup, dobava in
montaža tehnološke opreme.

5. Orientacijska vrednost: 20,000.000
SIT.

6. Vsa dela bo investitor oziroma upo-
rabnik oddal enemu izvajalcu v zaključ-
nem obsegu po razpisnih pogojih in razpi-
sni dokumentaciji za zbiranje ponudb. De-
la se bodo oddala po sistemu »funkcional-
ni ključ v roke«. Kolikor ponudnik  ne
more izvesti vseh razpisanih del sam, mora
ponudba vsebovati seznam izvajalčevih su-
bizvajalcev za posamezne skupine del, ka-
teri morajo biti seznanjeni z razpisno do-
kumentacijo in razpisnimi pogoji. Vsaka
ponudba mora vsebovati pisno izjavo subi-
zvajalcev, da se strinjajo z razpisnimi po-
goji in jih sprejemajo.

7. Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (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), sicer se ponudba ne bo
upoštevala.
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8. Dobavni rok: 60 dni skupaj z mon-
tažo.

9. Glavni kriteriji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika bodo:

– vrednost ponujenih del,
– dobavni rok,
– fiksnost cene – sistem »funkcionalni

ključ v roke«,
– ugodni plačilni pogoji,
– kapitalska sposobnost ponudnika

(BON1, BON2, BON3),
– ugodna garancijska doba,
– izjava banke o boniteti ponudnika,
– navedba morebitnih izvajalčevih subi-

zvajalcev s priloženo potrjeno izjavo razpi-
sanih pogojev s strani subizvajalca,

– izjava banke, da bo ponudniku, če bo
izbran, izdala bančno garancijo za pravoča-
sno in kvalitetno izvedbo del.

10. Ponudbe morajo biti oddane do
vključno 26. junija 1997 do 11. ure. Odpira-
nje ponudb bo isti dan ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje. Ponudbe je po-
trebno oddati na naslov: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje z
oznako: »Ne odpiraj – ponudba za opremo
bolnišnične kuhinje«. Ponudnik mora na
ovojnici ponudbe izpisati točen naslov svo-
je firme.

11. Ponudbniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni najkasneje v roku 8 dni od datuma
odpiranja ponudb.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 89/97 Ob-2373

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnoteh-
niška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana,
razpisuje na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za zbiro izvajalca adaptacije dveh
laboratorijev in dobave pohištvene

opreme za laboratorija na Aškerčevi 12
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška

fakulteta, Ljubljana, Aškerčeva 12.
2. Predmet razpisa - adaptacija laborato-

rijev in dobava opreme:
– gradbena, rušitvena in pripravljalna

dela,
– vodoinštalaterska dela in prezrače-

vanje,
– elektro inštalacije,
– tlakarska dela,
– keramičarska dela,
– obnova oken (termopan steklo),
– premični panoji,
– omare,
– delovni pult,
– mize in stoli.
3. Predvidena vrednost razpisane opre-

me znaša 10,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: 15. 9. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– plačilni pogoji,
– kvaliteta materiala,
– strokovna korektnost ponudbe,
– reference ponudnika,
– usposobljenost ponudnika,
– eventualne druge ugodnosti.
7. Ni nujno, da je najcenejša ponudba

najugodnejša.

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

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

ga registra ali zadnji priglasitveni list za
sp),

– ponudbeno ceno,
– podatke o solventnosti,
– jamstvo za resnost ponudbe,
– predlog pogodbe,
– navedbo dobavnih in plačilnih rokov,
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvalitetno ponudbo mate-

rialov,
– seznam podizvajalcev.
9. Potrebne podatke in razlage za izdela-

vo ponudb (razpisna dokumentacija) lahko
zainteresirani dobijo od dneva po objavi raz-
pisa v računovodstvu vsak delovni dan od
9. do 11. ure, in sicer po plačilu kupnine, ki
znaša 5.000 SIT in katero se plača na ŽR:
50101-603-402699 z oznako razpisa. Po-
nudba se izdela po predloženem popisu del.
Detajli in materiali so v dogovoru s projek-
tantom.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici na naslov: NTF, Aškerčeva 12,
Ljubljana, ali osebno v računovodstvu fa-
kultete na istem naslovu z oznako: “Javni
razpis – Ne odpiraj”. Upoštevali bomo le
popolne ponudbe, ki bodo oddane do vključ-
no 27. 6. 1997.

11. Odpiranje ponudb bo komisija opra-
vila v sejni sobi na zgornjem naslovu dne
30. 6. 1997 ob 10. uri. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti predstavniki ponudnikov pi-
sna pooblastila za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v štirinajstih dneh po od-
piranju ponudb.

Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta

Št. 61/97 Ob-2374

Upravna enota Ljubljana, Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2 na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,

pisarniškega, računalniškega materiala
ter storitev fotokopiranja in tiskanja

obrazcev ter materialov
1. Predmet razpisa je:
1.1. dobava potrošnega in pisarniškega

materiala;
1.2. dobava računalniškega materiala;
1.3. storitve fotokopiranja;
1.4. tiskanje obrazcev in materialov;
vse za potrebe Upravne enote Ljubljana

kot celote in za posamezne izpostave (Beži-
grad, Center, Šiška, Moste-Polje, Vič-Rud-
nik), kabinet ter Sektorja za upravne notra-
nje zadeve. Razpis velja za obdobje od 1. 7.
1997 do 30. 6. 1999. Naročnik bo z izbra-
nim dobaviteljem oziroma izvajalcem skle-
nil polletne pogodbe in sicer glede na raz-
položljiva proračunska sredstva ter resnost
dobaviteljev, ceno in kvaliteto dobavljene-
ga materiala in opravljenih storitev. Prva
pogodba se sklene za dobo od 1. 7. 1996 do
31. 12. 1997, z možnostjo podaljšanja po-

godbe, vendar najkasneje do 30. 6. 1999. V
primeru, da se posameznemu dobavitelju
oziroma izvajalcu po poteku polletne po-
godbe, pogodba ne podaljša, se za ta del
javni razpis ponovi oziroma sklene pogod-
ba z dobaviteljem oziroma izvajalcem, ki je
na natečaju bil izbran kot naslednji.

2. Orientacijske vrednosti za obdobje ob
1. 7. 1997 do 31. 12. 1997 so za:

2.1. dobavljen potrošni in pisarniški ma-
terial 16,000.000 SIT;

2.2. dobavljen računalniški material
4,000.000 SIT;

2.3. storitve fotokopiranja po izpostavi
1,300.000 SIT in za sektor 500.000 SIT;

2.4. storitve tiskanja 5,000.000 SIT;
3. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdila o registracijah
in referencah ponudnika. Razpisno doku-
mentacijo ponudniki dobijo v tajništvu
Upravne enote Ljubljana, Adamič-lundrovo
nabrežje 2/III., soba 327.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji dejavnosti;
– reference ponudnika z navedbo izvrše-

nih dobav oziroma storitev v zadnjem letu;
– podpisan vzorec pogodbe;
– izpolnjeno specifikacijo ponujenega

materiala oziroma opravljenih storitev po
prodajnih cenah (brez davka in popusta), s
cenami FCO lokacija naročnika po kosu.
Izpolnjena specifikacija mora biti priložena
v pisni obliki in na računalniški disketi (EX-
CEL);

– količinske in druge popuste na v speci-
fikaciji navedene prodajne cene po kosu,
brez davka, ob upoštevanju plačilnega roka
30 dni od dneva izdaje računa;

– izstavljanje računov po posameznih
stroškovnih mestih v okviru Upravne enote
Ljubljana;

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

riala;
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe;
– cena;
– kvaliteta;
– količinski popust;
– reference ponudnika;
– dobavni roki;
– dodatne ugodnosti.
6. Ponudbe morajo ponudbeniki za vsak

primer od 1.1. do 1.4. točke posebej oddati
v zapečatenih kuvertah z oznako:

– na sprednji strani:
“Ne odpiraj - ponudba za izbiro dobavi-

telja potrošnega in pisarniškega materiala”;
“Ne odpiraj - ponudba za izbiro dobavi-

telja računalniškega materiala”;
“Ne odpiraj - ponudba za izbiro izvajal-

ca fotokopiranja”;
“Ne odpiraj - ponudba za izbiro izvajal-

ca tiskanka obrazcev in materialov”;
– in  na  zadnji  strani:  točen  naslov

ponudnika do 20. 6. 1997, vsak dan razen
v  soboto  in  nedeljo  od  8.  do  12.  ure,  v
tajništvu Upravne enote Ljubljana, Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2/III., so-
ba 327.
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Komisija bo pri izbiri ponudnikov upo-
števala samo popolne ponudbe, pripravlje-
ne po zahtevah tega razpisa. Kolikor ne bo
izpolnjen tudi dodatek A k pogodbi v zahte-
vani vsebini bo ponudba neveljavna.

7. Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
Upravne enote Ljubljana, Adamič Lundro-
vo nabrežje 2, sejna soba št. 143/I 24. 6.
1997:

– ob 9. uri za potrošni in pisarniški ma-
terial;

– ob 12. uri za računalniški material;
– ob 13. uri za fotokopiranje;
– ob 13.30 za tiskanje obrazcev in mate-

rialov.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-

stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v dvajsetih dneh po javnem odpira-
nju ponudb.

Upravna enota Ljubljana

Ob-2379

Na  podlagi  zakona  o  financiranju
javne porabe (Ur. l. RS, št. 80/94) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Občina Velike
Lašče

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Velike Lašče v šolskem

letu 1997/98
1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-

ke Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa so dnevni prevozi os-

novnošolskih otrok za Osnovno šolo Primo-
ža Trubarja Velike Lašče ter podružnične
šole Karlovica in Rob v šolskem letu
1997/98 na naslednjih relacijah.

2.1. Rob–Veliki Ločnik–Turjak–Rašica–
Rob–Rašica–Male Lašče–Velike Lašče–
Srobotnik–Dvorska vas–Mala Slevica–Hra-
stinjaki–Velike Lašče (avtobus, 158 učen-
cev).

2.2. Velike Lašče–Rašica–Veliki Osol-
nik–Škamevec–Podhojni hrib–Rob–Podhoj-
ni hrib–Škamevec–Rob–Krvava peč–Rob–
Purkače–Rob–Mohorje–Rob–Marinčki–
Rob–Velike Lašče–Rob (kombi ali minibus,
37 učencev).

2.3. Dvorska vas–Mala Slevica–Junčje–
Vintarji–Plosovo–Brlog–Podstrmec–Velika
Slevica–Velike Lašče–Podsmreka–Kapla-
novo–Logarji–Stope–Velike Lašče–Pušče–
Prhajevo–Podulaka–Hrustovo–Hlebče–Ja-
kičevo–Velike Lašče–Ulaka–Velike Lašče–
Medvedjek–Velika Slevica–Ulaka–Hlebče–
Prhajevo–Velike Lašče (kombi ali minibus,
42 učencev).

2.4. Rašica–Velike Lašče–Bukovec–Pri-
lesje–Gornje Podpoljane–Škrlovica–Velike
Lašče–Hlebče–Hrustovo–Stope–Podsmre-
ka–Kaplanovo–Karlovica–Podstrmec–Br-
log–Karlovica–Velike Lašče–Karlovica–
Medvedjek–Velike Lašče (kombi ali mini-
bus, 28 učencev).

Prevozi se vršijo zjutraj do šole in po
pouku iz šole.

3. Prevoz na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje sto-

ritve morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in
v skladu s cestnoprometno zakonodajo.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– ustreznost vozila,
– zagotovljeno nadomestilo v primeru

okvare vozila, bolezni voznika,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika

oziroma firmo ponudnika,
– fotokopijo potrdila o registraciji pod-

jetja oziroma obrtno dovoljenje,
– velikost vozila (število sedežev),
– reference (izkušnje pri prevozih osnov-

nošolskih otrok),
– cena prevoza na km.
6. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po

objavi razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za šolske prevo-
ze” na naslov: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče.

7. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije v tajništvu Občine Velike Lašče
(tel. 789-238).

8. O javnem odpiranju ponudb bodo po-
nudniki naknadno obveščeni.

Občina Velike Lašče

Št. 67/97 Ob-2380

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

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških

in instalacijskih del ter dobavitelja
opreme za III. etažo SKSŠ v Mariboru

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del ter dobavitelja
opreme za III. etažo SKSŠ v Mariboru.

2. 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 pra-
vilnik o načinu in postopku oddaje graditve
objektov (Ur. l. RS, št. 27/85).

Vsebovati mora: a) ime in naslov ponud-
nika (firma) z dokazilom o registraciji in
odločbo o upravljanju ter matično števiko,
b) ceno, najnižja ponudba ni nujno najugod-
nejša, računske napake gredo v škodo po-
nudnika, c) reference ponudnika zadnjih
dveh let, d) ponudba na originalnih popisih,
e) poslovno boniteto – BON 1 in BON 2
oziroma BON 3, ne starejši od 30 dni, f)
podpisane razpisne pogoje, g) frankirano ku-
verto z naslovom ponudnika, h) navedbo in
naslov ter telefon pooblaščene osebe, ki da-
je tolmačenje v zvezi s ponudbo.

3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje, ki so priloga razpisne dokumentacije.
Ponudniki s tem izražajo svoj pristanek, da
bodo v primeru, če so kot najugodnejši po-
nudniki izbrani za izvajanje določenih del,
sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po na-
čelu “funkcionalni ključ v roke”.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo najkasneje do 13. 6. 1997, vsak

delovnik med 8. in 12. uro na Projekt MR
inženiring, d.d., Svetozarevska 10, 2000
Maribor, ob predložitvi nakazila 20.000 SIT
na ŽR št. 51800-601-10612, za pripravo raz-
pisne dokumentacije. Ponudniki lahko do-
bijo dodatne informacije in pojasnila pri Bo-
jani Sovič, na zgornjem naslovu ali po tele-
fonu št. 062/229-70-30.

5. Predmet razpisa so gradbena, obrtr-
niška in instalacijska dela, kakor tudi doba-
va opreme 4 učilnic za III. etažo SKSŠ v
Mariboru.

6. Orientacijska vrednost del je 25 mio
SIT.

7. Predvideni rok pričetka del je 10. 7.
1997, končanje del pa najkasneje 20. 8.
1997.

8. Ponudnik mora ponuditi razpisana de-
la v celotnem obsegu.

9. Merila za izbiro najugodnejših izva-
jalcev so: – usposobljenost ponudnika za
izvajanje pogodbenih del, – reference, –
cena, – roki, – plačilni pogoji, – sposob-
nost prevzeti vsa razpisana dela, – najce-
nejši ponudnik ni nujno najugodnejši po-
nudnik.

10. Ponudnik mora v ponudbi predložiti
akceptni nalog v vrednosti 10% ponudbene
vrednosti za resnost ponudbe.

11. Plačilni pogoji: plačilo bo izvršeno
po opravljenem delu, in sicer 65% v 60
dneh od potrditve računa v letu 1997, 35%
pa v prvem kvartalu 1998.

12. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva pričetka odpiranja po-
nudb.

Valutne in podobne varovalne klavzule
ne bomo upoštevali.

13. Ponudbe je potrebno oddati najka-
sneje do 7. 7. 1997 do 12. ure na naslov:
Projekt MR, inženiring, d.d., Svetozarevska
10, 2000 Maribor (prispelost ponudbe). Po-
nudbe morajo biti oddane v zaprtih kuver-
tah s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za
izvedbo GOI del ter dobavo in montažo
opreme za III. etažo SKSŠ v Mariboru”.

14. Odpiranje ponudb bo v prostorih Pro-
jekt MR, inženiring, d.d., Svetozarevska 10,
2000 Maribor, dne 8. 7. 1997, s pričetkom
ob 10. uri.

15. Ponudniki bodo o izboru razpisa pi-
sno obveščeni.

16. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
zaradi morebitnega likvidnostnega pomanj-
kanja sredstev ne sklene pogodbe z izbra-
nim ponudnikom, oziroma sklene pogodbo
za manjši obseg del.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 17/97 Ob-2381

Sklad stavbnih zemljišč mesta Maribor
objavlja na podlagi določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo urbanistične delavnice in

prostorskih ureditvenih pogojev za
območje centralnih con C-7 in C-8, cone
0-3 ter dela stanovanjskih območij S-36,

S-37 in S-38
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč me-

sta Maribor.
2. Predmet razpisa je izvedba urbanistič-

ne delavnice in izdelava prostorsko uredi-
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tvenih pogojev za območje centralnih con
C-7 in C-8, cone 0-3 ter dela stanovanjskih
območjih S-36, S-37 in S-38 na območju
Mestne občine Maribor. Območje obdelave
leži med Zagrebško cesto ter njenim po-
daljškom do energetskega koridorja, Ptuj-
sko cesto, Prvomajsko ul. Heroja Nandeta
in Janševo ul. Velikost obravnavanega ob-
močja je ca. 115 ha.

3. Vsebina naloge je:
a) priprava, organizacija in izvedba ur-

banistične delavnice,
– opredeliti kvalitete in probleme v pro-

storu na podlagi analize dejavnosti, ter na-
ravnih ustvarjenih in funkcionalnih razmer
na obravnavanem območju,

– prostorska projekcija dejavnosti na ob-
močju obdelave – strokovne podlage za PUP
kot sinteza najmanj treh variantnih rešitev,

b) izdelava prostorskih ureditvenih po-
gojev na podlagi strokovne podlage.

4. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije.

5. Orientcijska vrednost razpisanih del
je 8,000.000 SIT.

6. Orientacijski roki za izdelavo razpisa-
nih del:

– pričetek razpisanih del je predviden ta-
koj po podpisu pogodbe v juliju 1997,

– rok za izvedbo in zaključek urbanistič-
ne delavnice je štiri mesece,

– rok za izdelavo osnutka PUP je dva
meseca po zaključku urbanistične delavni-
ce,

– izdelava usklajenega predloga je dva
meseca po odločitvi o sprejemu utemeljenih
pripomb,

– rok za izdelavo končnih elaboratov je
mesec dni po sprejemu PUP na mestnem
svetu.

7. Zainteresirani lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo in pridobijo dodatne in-
formacije v zvezi z razpisanimi deli med 8.
in 12. uro v Zavodu za prostorsko načrtova-
nje, Prešernova 6/1, Maribor, kontaktna ose-
ba Vesna Bauman, dipl. pr. planer, tel.
062/22-010, faks 062/22-01-493.

8. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du s 26. členom zakona o javnih naročilih in
mora vsebovati:

– družbo (firmo) oziroma ime ponudni-
ka,

– dokazilo o registraciji dejavnosti, v ka-
tero spada razpisana naloga, ki ne sme biti
starejša od treh mesecev,

– obrazec BON 1 in BON 2, ki ne smeta
biti starejša od treh mesecev,

– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– projektno skupino: odgovorni vodja

projekta, odgovorni nosilci za posamezna
področja, ostali sodelavci, zunanji sode-
lavci,

– reference ponudnika, odgovornega
vodje projekta in odgovornih nosilcev,

– rok izdelave naloge,
– terminski plan izvedbe urbanistične de-

lavnice,
– ceno, način plačila in terminski plan

črpanja sredstev,
– garancijo za resnost ponudbe v višini

500.000 SIT,
– datum, do katerega velja ponudba, ki

ne sme biti krajši od 45 dni,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– predlog pogodbe.
9. Ponudniki morajo oddati podpisane,

žigosane in pravilno opremljene ponudbe z
vso dokumentacijo v zapečateni ovojnici v
tajništvu Zavoda za prostorsko načrtovanje
Mestne občine Maribor, Prešernova 6, do
vključno 27. 6. 1997 do 12. ure. Na ovitku
mora biti naslov naročnika z vidno oznako
“Ne odpiraj, ponudba za izvajanje urbani-
stične delavnice ter izdelava PUP - Tezno”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

10. Ponudbe, poslane po pošti, morajo
biti poslane priporočeno in morajo prispeti
na naveden naslov, do zgoraj navedenega
datuma in ure.

11. Javno  odpiranje  pravočasno  pri-
spelih  in  pravilno  oddanih  ponudb  bo
30. 6. 1997 ob 13. uri v sobi 101, Prešer-
nova 6. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo komisiji predložiti pisna pooblasti-
la za zastopanje pri odpiranju ponudb, si-
cer nimajo pravice dajati pripomb k po-
stopku.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– vsebina in celovitost ponudbe,
– usposobljenost delovne skupine – izo-

brazba in reference s področja, ki je pred-
met razpisa,

– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-
mentacije – grafična in računalniška obde-
lava,

– ponudbena cena,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku – plačilni pogoji, krajši rok.
Naročnik ni dolžan sprejeti ponudbe z

najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika v skladu z me-
rili iz prejšnjega odstavka.

13. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.

Št. 17/97 Ob-2382

Sklad stavbnih zemljišč mesta Maribor
objavlja na podlagi določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

strokovnih podlag in prostorskih
ureditvenih pogojev za staro mestno

jedro Maribora
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč me-

sta Maribor, Slovenska 40, Maribor.
2. Predmet razpisa je izdelava strokov-

nih podlag in prostorsko ureditvenih pogo-
jev za staro mestno jedro Maribora. Podrob-
nejši opis in obseg razpisanih del je razvi-
den iz razpisne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,500.000 SIT.

4. Orientacijski roki za izdelavo razpisa-
nih del:

– pričetek razpisanih del je predviden ta-
koj po podpisu pogodbe v juliju 1997,

– rok za izdelavo strokovnih podlag v
merilu 1:1000 in 1:500 je 4 mesece od pod-
pisa pogodbe,

– rok za izdelavo osnutka PUP je 3 me-
sece, vključno s pridobljenimi pogoji sogla-
sodajalcev,

– rok za izdelavo strokovnih stališč do
pripomb je 1 mesec,

– rok za izdelavo predloga PUP je 2 me-
seca, vključno s pridobljenimi soglasji,

– rok za izdelavo končnega elaborata je
15 dni po sprejemu odloka o PUP na mest-
nem svetu.

5. Zainteresirani lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo in pridobijo dodatne in-
formacije v zvezi z razpisanimi deli med 8.
in 12. uro v Zavodu za prostorsko načrtova-
nje, Prešernova 6/I, Maribor, kontaktna ose-
ba Silva Vidic, dia. tel. 062/22-01-0 faks
062/22-01-493.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du s 26. členom zakona o javnih naročilih in
mora vsebovati:

– ime oziroma naziv in sedež ponudnika
ter dokazilo o registraciji dejavnosti, v kate-
ro spadajo razpisane naloge, ki ne smejo
biti starejše od 3 mesecev,

– obrazec BON 1 in BON 2, ki ne smeta
biti starejša od treh mesecev,

– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– projektno skupino: odgovorni vodja

projekta, odgovorni nosilci za posamezna
področja, ostali sodelavci, zunanji sode-
lavci,

– reference ponudnika, odgovornega
vodje projekta in odgovornih nosilcev,

– rok izdelave naloge,
– ceno in način plačila,
– garancijo za resnost ponudbe v višini

500.000 SIT,
– izjavo  ponudnika,  da  je  pri  sestavi

ponudbe v celoti upošteval pogoje naroč-
nika,

– predlog pogodbe,
– datum, do katerega velja ponudba.
7. Ponudniki morajo oddati pravilno

opremljene ponudbe z vso dokumentacijo v
zapečateni ovojnici z navedbo ponudnika in
prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za PUP SMJ” v tajništvu Zavoda za
prostorsko načrtovanje, Prešernova 6/I, Ma-
ribor do vključno 27. junija 1997, najkasne-
je do 12. ure. Ponudbe, poslane po pošti,
morajo biti poslane priporočeno in morajo
prispeti na naveden naslov do zgoraj nave-
denega roka in ure.

8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 30. junija 1997 ob 12. uri v Za-
vodu za prostorsko načrtovanje. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo komisiji
predložiti pisna pooblatila za zastopanje pri
odpiranju ponudb, sicer nimajo pravice da-
jati pripomb k postopku.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– vsebina in celovitost ponudbe,
– usposobljenost delovne skupine – izo-

brazba in reference s področja, ki je pred-
met razpisa,

– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-
mentacije – grafična in računalniška obde-
lava,

– ponudbena cena,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku – plačilni pogoji, krajši rok.
10. Naročnik ni dolžan sprejeti ponudbe

z najnižjo ceno, temveč prosto presoja o
izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z
merili iz prejšnje točke.

11. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč mesta Maribor
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Št. 96-1850-61 Ob-2386

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

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

na komunalni infrastrukturi v Mariboru
in dobavo investicijsko-tehnične

dokumentacije
Investitor: Mestna občina Maribor, za

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

Predmet javnega razpisa:
A) Ureditev ulic in cest
1. Rekonstrukcija Gorkega ulice v Mari-

boru v dolžini ca. 700 m.
Orientacijska vrednost: 40 mio SIT.
Rok izvedbe: julij/avgust 1997.
2. Ureditev ceste Kamniška graba–Bo-

bič v dolžini ca. 1.200 m.
Orientacijska vrednost: 12 mio SIT.
Rok izvedbe: avgust 1997.
3. Ureditev cest v Peklu (Košaki) v dol-

žini ca. 700 m.
Orientacijska vrednost: 9 mio SIT.
Rok izvedbe: avgust 1997.
A) 1. Ureditev ostale infrastrukture
Ureditev cest, poti in parkirišč na poko-

pališču Dobrava v Mariboru.
Orientacisjka vrednost: 30 mio SIT.
Rok izvedbe: julij/september 1997.
Podatki iz točk A in A/1 tega razpisa so

na razpolago na sedežu Komunalne direkci-
je Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Ladi-
slav Selinšek).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT pod toč-
ko A, in proti plačilu 5.000 SIT, pod točko
A/1, ki jih nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

B) Izgradnja plinovodnega omrežja:
po naslednjih ulicah:
– plinovod po Maroltovi ulici, DN 150

m in 100, dolžina ca. 652 m,
– plinovod ob Tomšičevi ulici, DN 80,

dolžina ca. 65 m,
– plinovod po Ukrajinski ulici, DN 150,

dolžina ca. 184 m.
Ocenjena vrednost del je ca. 20 mio SIT.
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,

dokončanje del do 19. 9. 1997.
Podatki iz točke A. tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 108/I (Boris
Škerbinek).

Ponudniki  lahko  dvignejo  razpisno
dokumentacijo  proti  plačilu  8.000 SIT,
ki jih nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim na-
logom ali položnico.

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

do dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih iz-
mer. Ponudnik pripravi predračun na podla-
gi popisa del. V predračunu mora biti nave-

den datum veljavnosti cene (najmanj 60 dni
od dneva predložitve) in datum veljavnosti
ponudbe,

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

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

vati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju

del morajo biti upoštevani “Splošni in teh-
nični pogoji za izgradnjo tovrstnih objek-
tov”,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega po-
dizvajalca,

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

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Način oddaje ponudbe:
Ponudbo s podpisano dokumentacijo mo-

ra ponudnik oddati naročniku na gornji na-
slov v roku 15 dni od objave v Uradnem
listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba po-
nudbe ter število ovitkov.

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

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo pri-
speti do naročnika najkasneje do roka od-
daje.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.

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

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

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

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

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

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

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

C) Izdelava investicijsko-tehnične doku-
mentacije (PGD, PZI) za priključne objekte
taborskega zbiralnika na desnoobrežni zbi-
ralnik v Mariboru

1. Predmet razpisa je izdelava izvedbene
dokumentacije (PGD, PZI) za razbremenil-
ni objekt, zadrževalni bazen in merilno-re-

gulacijski objekt (vključno z vsemi kanal-
skimi povezavami in ostalo potrebno infra-
strukturo) na taborskem zbiralniku.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša ca. 4,800.000 SIT.

3. Predviden rok dobave dokumentacije
je tri mesece.

4. Lokacijska dokumentacija je na ogle-
du na sedežu Komunalne direkcije v sobi
110 (tel. 062/225-261, int. 401) vsak delov-
nik od 8. do 14. ure.

5. Merila za izbiro izvajalca so: popol-
nost ponudbe, reference, ponudbena cena,
rok izvedbe in druge ugodnosti ponudnika.

6. Rok za oddajo ponudb je petnajst dni
od objave v Uradnem listu RS.

7. Zapečatene ponudbe z oznako “Ne od-
piraj – ponudba za objekte na taborskem
zbiralniku” dostavi ponudnik na naslov Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe, 2000 Maribor, Slovenska ul.
40.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi komunalne direkcije uro po poteku roka
dostave ponudb.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku desetih dni po odpira-
nju ponudb.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

Ob-2387

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil in zakona o javnih naročilih, Rudnik Se-
novo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Seno-
vo, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje novih delovnih mest v

letu 1997
1. Predmet razpisa
Dodelitev subvencije za sofinanciranje

investicij, ki bodo v skladu z investicijskimi
programi omogočile prezaposliti presežne
delavce Rudnika Senovo v zapiranju.

2. Višina sredstev je določena z letnim
programom dela Rudnika Senovo v zapira-
nju za leto 1997 in z višino sredstev določe-
nih v začasnem proračunskem financiranju
za leto 1997 oziroma določenih v proračunu
za leto 1997 namenjenih za aktivne oblike
prezaposlovanja Rudnika Senovo v zapira-
nju.

Posamezni gospodarski družbi oziroma
samostojnemu podjetniku posamezniku
(prosilcu) bodo dodeljena nepovratna sred-
stva v višini do 50% vrednosti investicije,
oziroma do 4,360.830,30 SIT na novo de-
lovno mesto za presežnega delavca Rudni-
ka Senovo v zapiranju, d.o.o., ki jo na pod-
lagi investicijskega programa potrdi poob-
laščena organizacija za ocenjevanje investi-
cijskih programov.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prosil-

ci, ki bodo s svojimi investicijskimi progra-
mi dokazali možnost odprtja novih delov-
nih mest z zagotovilom, da bodo nanje za-
poslili presežne delavce Rudnika Senovo v
zapiranju.

Pogoj za prijavo na razpis je dvig razpi-
sne dokumentacije.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2586 Št. 33 – 6. VI. 1997

Prosilci morajo predložiti investicijski
program, izdelan v skladu s priročnikom za
pripravo investicijskega programa (Inštitut
za ekonomiko investicij, Ljubljanska ban-
ka, d.d., december 1991) oziroma z navodi-
lom za izdelavo investicijskega programa
manjših naložbenih projektov (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka,
d.d., marec 1992). Iz investicijskega pro-
grama mora biti poleg osnovnih podatkov
investitorja jasno razvidno dosedanje po-
slovanje investitorja, finančna konstrukcija
projekta, donosnost in likvidnost projekta,
čas vračanja vloženih sredstev, kolikor in-
vestitor lastna sredstva zagotavlja s kredi-
tom – zagotovilo banke, tržne možnosti, teh-
nično-tehnološki vidiki investicije, kadrov-
ski vidik, ter ostali pričakovani ekonomski
učinki investicije.

Investicijski program mora zagotavljati
sodoben, energetsko varčen in ekološko čist
tehnološki proces.

Investicijski program mora zagotavljati,
da investitor v roku štirih let ne bo izvajal
programa ugotavljanja trajno preseženih de-
lavcev.

V investicijskem programu mora biti na-
vedeno natančno število delavcev, ki jih
namerava investitor na novo zaposliti z na-
vedbo zahtevane stopnje in smeri izobraz-
be. Če investitor zahteva posebne delovne
izkušnje in znanja, naj navede tudi te. Če
želi investitor zaposliti delavce z
zdravstvenimi omejitvami ali, če je pri-
pravljen na svoje stroške prekvalificirati
delavce, kolikor ni na razpolago delavcev
z zahtevano izobrazbo, naj to posebej na-
vede.

4. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva bodo dodeljena prosilcem ob

izpolnjenih pogojih 3. točke tega javnega
razpisa, po naslednjih prednostnih merilih:

Prednost bodo imeli prosilci:
– ki bodo na novo ustanovili gospodar-

sko družbo ali pridobili status samostojnega
podjetnika,

– ki bodo uvajali novo dejavnost v lo-
kalnem okolju,

– ki bodo opravljali dejavnost na območ-
ju KS Senovo, Občine Krško,

– ki bodo zaposlili večje število delav-
cev,

– ki že imajo zaposlenega delavca  Rud-
nika Senovo v zapiranju, d.o.o., (obrazec
M1),

– ki pridobijo pisno privolitev delavca k
prezaposlitvi na novo delovno mesto,

– ki bodo zaposlovali delavce z
zdravstvenimi omejitvami,

– ki bodo dokončali investicijo najka-
sneje do konca leta 1997,

– reference prosilca.
Dodatne ugodnosti za investitorje:
– možnost koriščenja obstoječih pro-

izvodnih in infrastrukturnih proizvodnih ob-
jektov Rudnika pod ugodnejšimi pogoji,

– možnost koriščenja drugih sredstev
pod ugodnejšimi pogoji (občinska sredstva,
druga proračunska sredstva),

– zagotovitev komunalne opreme za
stavbna zemljišča za nove program (Občina
Krško).

5. Vsebina vloge:
– investicijski program izdelan v skladu

s 3. točko tega javnega razpisa,

– veljavno registracijo podjetja oziroma
izpis iz vpisnika podjetnikov, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,

– fotokopijo priglasitvenega lsita (1/1
in 1/2) potrjenega od krajevno pristojne
izpostave  DURS  (za  samostojne  podjet-
nike),

– BON 1 za leto 1996 in BON 2, ki ne
sme biti starejši od 30 dni (za gospodarske
družbe),

– dokazilo o plačanih davkih, potrjeno
od krajevno pristojne izpostave DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni (za samostoj-
ne podjetnike),

– pismo o nameri katere od slovenskih
bank za izdajo bančne garancije vnovčljive
na prvi poziv,

– bilanci stanja in izkaza uspeha za dve
pretekli leti (za gospodarske družbe),

– bilanci stanja in uspeha (bilanco uspe-
ha za leto 1996) ter napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za dve
pretekli leti (za samostojne podjetnike),

– potrjen vzorec pogodbe ali izjavo, da
prosilec soglaša s pogoji pogodbe,

– fotokopijo obrtnega dovoljenja za vse,
ki opravljajo obrtno ali podobno dejavnost,

– reference.
V primeru, da prosilec izpolnjuje pogoj

za ustanovitev novo nastale družbe ali sta-
tus s.p. mora vloga prosilca poleg investi-
cijskega programa vsebovati še dokumenta-
cijo iz ostalih alinej 5. točke razpisa glede
na postopek registracije oziroma priglasitve
v katerem se nahaja v trenutku prijave na
razpis. Na naslovnici investicijskega pro-
grama naj bo jasno navedeno, da gre za
ustanavljanje nove gospodarske družbe ozi-
roma za pridobitev statusa samostojnega
podjetnika.

6. Način in rok prijave
Vloge je potrebno dostaviti osebno ali

poslati s priporočeno pošiljko na naslov:
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova
106, 8281 Senovo, do zadnjega dne v teko-
čem mesecu.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti
kuverti z oznako pošiljatelja ter oznako: “Ne
odpiraj – prijava na razpis – prezaposlova-
nje delavcev Rudnika Senovo v zapiranju –
aktivne oblike”.

Komisija bo odpirala vloge prispele v
preteklem mesecu vsak prvi torek v mesecu
za pretekli mesec v sejni sobi Rudnika Se-
novo.

7. Postopek ocenjevanja vlog.
Komisija za ocenjevanje vlog bo nepo-

polne vloge zavrgla ter o tem obvestila pro-
silce v roku 8 dni po odpiranju vlog.

Komisija bo o dodelitvi nepovratnih
sredstev obvestila prosilce, ki bodo izpol-
njevali razpisne pogoje najkasneje v roku
30 dni po odpiranju vlog.

S prosilci katerim bodo dodeljena nepo-
vratna sredstva bo Rudnik Senovo v zapira-
nju sklenil pogodbo o dodelitvi nepovratnih
proračunskih sredstev, ko bo znana višina
proračunskih sredstev za aktivne oblike pre-
zaposlovanja, opredeljena s pogodbo med
Rudnikom Senovo v zapiranju in Republiko
Slovenijo (Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti).

8. Začetek in trajanje javnega razpisa.
Prosilci lahko zaprosijo za dodelitev

sredstev subvencije od objave tega javne-

ga razpisa v Uradnem listu RS pa do počr-
panja sredstev namenjenih za aktivne obli-
ke prezaposlovanja oziroma do konca leta
1997.

9. Razpoložljiva razpisna dokumenta-
cija:

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani na sedežu Rudnika Se-
novo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, 8281
Senovo (K. Lupšina tel. 0608/71-300).

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 27/97 Ob-2384

Konzorcij za izgradnjo regijskega pro-
jekta »Center za gospodarjenje z odpadki -
CEGOR« objavlja

javni razpis
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za izgradnjo »Centra za gospodarjenje z

odpadki - CEGOR«
Razpisno dokumentacijo dobite proti

plačilu materialnih stroškov 60.000 SIT na
Mestni občini Maribor, Komunalna direkci-
ja, Slovenska ul. 40, Maribor, od 16. 6. 1997
dalje, strokovne informacije vam posreduje
Janez Ekart, dis na tel. št. 227-527 ali
225-261.

Ponudbe za javni razpis predložite do
vključno četrtka, 14. 8. 1997 do 15. ure ozi-
roma oddajte po pošti do tega datuma, pri
čemer morajo v tem primeru prispeti naj-
kasneje do ponedeljka, 18. 8. 1997 do
15. ure, na naslov Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40,
2000 Maribor. Ponudbe morajo biti odda-
ne v zapečateni ovojnici z oznako »Javni
razpis - s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti za izgradnjo centra za gospodar-
jenje z odpadki CEGOR«. Na ovojnici mo-
ra biti naslov, telefonska številka in faks
ponudnika.

Zakasnelih ponudb konzorcij ne bo oce-
njeval in jih bo zaprte vrnil pošiljatelju. Edi-
ni sprejemljivi dokaz o pravočasni predlo-
žitvi je potrdilo o prejemu iz pisarne Janeza
Ekarta, dis. Navodila o obliki in vsebini
dokazil o usposobljenosti so v poglavju 2.2.
tega PZU.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Mestne občine Maribor v torek 19. 8. 1997
ob 12. uri.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Ocenjena investicijska vrednost projek-
ta do faze začetka obratovanja znaša 45 mio
DM.

1. Uvodno pojasnilo
Javni razpis za izbiro izvajalca s pred-

hodnim ugotavljanjem sposobnosti za iz-
gradnjo Centra za gospodarjenje z odpadki
(v nadaljevanju CEGOR), se izvaja skladno
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94). Naročnik v smislu zako-
na so občine podpisnice konzorcialne po-
godbe z dne 15. 6. 1996, katere glavni pred-
met je: realizacija regijskega projekta in za-
gotavljanje pogojev za ustanovitev »Centra
za gospodarjenje s komunalnimi odpadki -
CEGOR«.

Konzorcialna pogodba je dokument za
potrebe javnega razpisa (Priloga 4).

Občine, članice konzorcija so v XV. in
XVI. členu konzorcialne pogodbe določile
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Mestno občino Maribor (v nadaljevanju ob-
čina), da vodi poslovanje na podlagi kon-
zorcialne pogodbe. Občina sklepa posle v
svojem  imenu  in  za  račun  članic  kon-
zorcija.

Občina išče izvajalca za zgraditev CE-
GORJA s takšnimi elementi tehnološkega
postopka, da bodo doseženi cilji, opisani v
poglavju »Opis koncepta gospodarjenje z
odpadki«-Priloga 1.

Kot referenčno možno obliko zasnove
tehnološkega postopka in deponije, je obči-
na izdelala idejni projekt zasnove CEGOR,
opisane v prilogi 2.

Predmet razpisa je ugotavljanje sposob-
nosti ponudnikov da:

– zgradijo CEGOR po predloženi študiji
ravnanja z odpadki in idejni zasnovi projek-
ta - prilogi 1 in 2.

Ponudnik obvezno ponudi zgraditev CE-
GOR po predloženih prilogah 1 in 2.

Občina kot investitor vabi zainteresirana
podjetja, da predložijo dokazila za usposob-
ljenost (RFQ) izgradnje CEGOR, skladno z
zahtevami v tem razpisu. Občina bo spoz-
nala sposobnost zgraditi CEGOR omejene-
mu številu podjetij in sicer predvidoma 3
ter največ 5. Le-ti bodo prejeli poziv za
pripravo ponudb za zgraditev CEGOR
(RFP).

Javni razpis je na razpolago v slovenski
in angleški verziji.

Vsa vprašanja in korespodenca: Janez
Ekart, Komunalna direkcija, Slovenska 40,
Maribor,  (tel.  225-261,  227-527,  faks
226-551).

Vsa vprašanja pošljite v pisni obliki na
gornji naslov. Odgovore bo podal Janez
Ekart in bodo veljali le-ti edino kot uradni.
Vprašanja in odgovori, ki bodo ocenjeni kot
pomembni za pripravo ponudbe, bodo do-
stavljeni vsem ponudnikom.

Kot del gradiva z dokazili o usposoblje-
nosti mora vsak ponudnik izpolniti dodatek
C - Ponudnikovi osnovni podatki.

2. Navodila ponudnikom
2.1. Predložitev dokazil o usposoblje-

nosti
a) Čas  predložitve  ponudbe  -  ponud-

niki  za  ta  RFQ  morajo  občini  predložiti
šest  izvodov  dokazil  o  usposobljenosti
najkasneje do 14. avgusta 1997, najkasne-
je do 15. ure po lokalnem mariborskem ča-
su na naslov: Mestna občina Maribor, Ko-
munalna direkcija, Slovenska ulica 40,
SI-2000 Maribor, Konzorcij - CEGOR -
Ne odpiraj.

Kot veljavne bodo upoštevane tudi po-
nudbe, katere so oddane po pošti do vključ-
no 14. 8. 1997 datuma, vendar morajo pris-
peti na naslov najkasneje do 18. 8. 1997 do
15. ure.

Zakasnelih ponudb konzorcij ne bo oce-
njeval in jih bo zaprte vrnil pošiljatelju. Edi-
ni sprejemljivi dokaz o pravočasni predlo-
žitvi je potrdilo o prejemu iz pisarne Janeza
Ekarta, dis. Navodila o obliki in vsebini
dokazil o usposobljenosti so v poglavju 2.2.
tega RFQ.

Vsi zahtevani podatki morajo biti strogo
usklajeni z navodili, podanimi v tem bese-
dilu. Če katerokoli vprašanje za kandidata
ni uporabno, mora kandidat eksplicitno na-
pisati: »ni uporabno« za naš primer in nave-
sti razlog oziroma obrazložitev.

Dokazilo o usposobljenosti in vsi podat-
ki, ki se na to nanašajo, morajo biti vezani
in jih mora ponudnik v skladu s temi navo-
dili potrditi in podpisati.

b) Jezik v dokumentaciji za dokazilo o
usposobljenosti - ponudnik predloži doku-
mente v slovenskem in/ali v angleškem je-
ziku. Če bosta uporabljena oba jezika, mora
ponudnik navesti, katera verzija je merodaj-
na v primeru različne razlage.

c) Finančni podatki - vsi finančni podat-
ki morajo biti podani v SIT, pri čemer se za
potrebe preračunavanja iz drugih valut upo-
rabi odnos:

1 USD = 155 SIT,
1 DM = 91 SIT.
2.2. Vsebina in oblika dokazil o uspo-

sobljenosti
Dokazilo o usposobljenosti mora vsebo-

vati naslednja poglavja:
– tehnično,
– poslovno,
– finančno,
– predlagana zasnova projekta.
Ponudnik mora podati ustrezne podatke

v skladu z zahtevami o vsebini in obliki kot
je določeno v vsakem od teh poglavij.

Dokazilo o usposobljenosti je potrebno
pripraviti strogo v skladu z naslednjimi
smernicami, z uporabo istega načina ošte-
vilčenja in mora vsebovati vse zahtevane
podatke. V kolikor je poglavje ali del po-
glavja, na katerega kandidat ne odgovarja,
mora biti napisano »ni uporabno« za naš
primer in navesti razlog.

1. Predstavitev in splošni podatki.
1.1. Pismo o kvalifikacijah (Dodatek A).
1.2. Pismo o namenu (Dodatek B).
1.3. Predstavitev (Dodatek C).
1.4. Opis kandidatovega tima (če je po-

trebno).
1.5. et seq. (drugo, po želji kandidata)
2. Tehnični podatki
2.1. Opis sposobnosti ponudnika, da iz-

polni minimum zahtev o tehnični usposob-
ljenosti (vključno o referenčnih objektih) -
(glej poglavje 4.1.).

2.2. Splošne izkušnje (glej poglavje 7.1.).
2.3. Et seq. (drugo, po želji kandidata).
3. Poslovne informacije
3.1. Obrazec s podatki o poslovanju (glej

dodatek C).
3.2. Garancije (izjave, ki se nanašajo na

zahtevane garancije) - (glej poglavje 4.2.).
3.3. Poslovne zadeve (značilnosti posa-

meznega kandidata) - (glej poglavje 7.2.).
3.4. Et seq. (drugo, po želji kandidata).
4. Finančne informacije
4.1. Minimalni kriteriji za kvalifikacijo

(glej poglavje 4.3.).
4.2. Izjava o finančnem stanju (glej po-

glavje 7.3.1.).
4.3. Finančne namere in zmogljivosti

(glej poglavje 7.3.2.).
4.4. Et seq. (drugo, po želji kandidata).
5. Preliminarna zasnova projekta
5.1. Kratek opis zasnove projekta (glej

7.4.1.).
5.2. Odgovarjajoča tehnologija (glej

7.4.1.).
5.3. Uporaba lokalnih zmogljivosti (glej

7.4.1.).
5.4. Porazdelitev tehničnih odgovornosti

(glej 7.4.2.).
5.5. Et seq. (drugo, po želji kandidata).

6. Komentarji k zasnovi projekta kot ga
predlaga občina (po želji).

7. Et seq. (drugo, po želji kandidata).
Zaradi lažjega razumevanja naj bodo po-

glavja celotne dokumentacije označena. Po-
datki naj se zaradi lažje preglednosti ne pod-
vajajo.

3. Postopek gradnje CEGOR
3.1. Terminski plan za postopek ugotav-

ljanja usposobljenosti
– zapadlost prijav na javni razpis za ugo-

tavljanje sposobnosti - 14. 8. 1997 oziroma
18. 8. 1997, če so ponudbe poslane po pošti
do vključno 14. 8. 1997,

– izbor ponudnika za pridobitev uspo-
sobljenosti za graditev - predvidoma 30. 9.
1997

3.2. Okvirni terminski plan gradnje ob-
jekta

– izdaja poziva za ponudbo RFP - najka-
sneje januar 1998,

– rok za oddajo ponudbe RFP - 90 kole-
darskih dni,

– veljavnost sposobnosti za zgraditev
CEGOR - 1 leto po pridobitvi,

– izbor najugodnejšega ponudnika - iz-
vajalca - april 1998,

– sklenitev izvajalske pogodbe - do juli-
ja 1998,

– občina bo zagotovila zemljišče in lo-
kacijsko dovoljenje do julija 1998,

– izvajalec bo izdelal pogodbeno doku-
mentacijo za zgraditev CEGOR decembra
1998, skladno z zakonom o graditvi objek-
tov (Uradni list RS, 1996),

– izvajalec bo postopoma zgradil CE-
GOR do konca leta 1999,

– izvajalec bo izvajal enoletno poskusno
obratovanje in monitoring okolja ter doka-
zal, da se rezultati poskusnega obratovanja
ujemajo s projektnimi pričakovanji.

3.3. Dodatni pogoji in pojasnila za ugo-
tavljanje sposobnosti

Ponudniki za ta RFQ morajo upoštevati
naslednje pogoje, ki se nanašajo na proces
ugotavljanja usposobljenosti in izbire us-
posobljenih kandidatov (naslovi posamez-
nih  sklopov  so  dodani  le  zaradi  pregled-
nosti):

Postopek RFQ
Občina si pridružuje pravico, da brez

vnaprejšnjega obvestila dopolni, popravi ali
kako drugače spremeni ta RFQ ali zahteva
dodatne informacije.

Občina (s svojim osebjem in svetovalci)
si pridružuje pravico do obiska kateregakoli
objekta, ki je naveden v referencah kandi-
datovega dokazila o usposobljenosti, z na-
menom, da si ogleda delovanje takšnega ob-
jekta. Za čas takšnih obiskov se bomo dogo-
vorili skupno, svoje stroške pa bo krila ob-
čina.

Vse vloge postanejo last občine in jih
občina ne bo vrnila.

S tem RFQ ni občina obvezana izdati ali
skleniti pogodbe za kakršnekoli storitve.

Vrednotenje ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ni (toda ne izključno) elementi kot so stro-
šek, tehnična usposobljenost, stopnja po-
godbenega tveganja, garancija izvedbe,
zmožnost izvedbe določenih vidikov na os-
novi izkušenj in zmožnost financiranja pro-
jekta.

Splošno



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2588 Št. 33 – 6. VI. 1997

Vse stroške, ki se nanašajo na odgovor
na ta RFQ in poznejši RFP, bo kril ponud-
nik sam.

Vse dejavnosti, ki se nanašajo na CE-
GOR, se bodo izvajale po ustreznih repub-
liških in lokalnih zakonih, predpisih, pravi-
lih in/ali zahtevah.

Uporaba neslovenskih predpisov bo po-
sebej dogovorjena.

Aktivnosti po izdaji RFQ
Vsi izbrani ponudniki se obvezujejo, da

bodo odgovarjali na pisna vprašanja ali se
udeležili razgovora z občino pred prejemom
RFP.

Na zahtevo občine se ponudniki obvezu-
jejo, da bodo svoje finančne podatke, ki so
jih uporabili ob času predložitve ponudb,
uskladili »UP - DATE« in s tem, še naprej
potrditi skladnost s kriteriji usposobljenosti
in verificirati predložene podatke. Če prag
usposobljenosti ponudnika ob predložitvi
ponudbe ne bo več ustrezen, občina lahko
ponudbo zavrne.

4. Minimalni kriteriji usposobljenosti
To poglavje RFQ določa minimalne kri-

terije usposobljenosti. Minimalni kriteriji so
določeni za tehnične, poslovne in finančne
kategorije. Navedeni kriteriji so nujni, niso
pa zadostni za uvrstitev na skrajšano listo
podjetij, ki bodo dobila RFP.

Ponudnik lahko organizira skupino pod-
jetij, ki bodo zadovoljila te kriterije (vključ-
no s splošnimi kriteriji, opisanimi v poglav-
ju 7), če to ni drugače določeno.

Beseda »ponudnik«, ki jo uporabljamo v
tem besedilu, pomeni tudi skupino podjetij,
če je le-ta bila organizirana za sodelovanje
pri tem projektu. Ponudnik mora točno do-
ločiti odnose med posameznimi člani (no-
silci, podizvajalci, pridruženi člani in po-
dobno). Glede na vsebino RFQ mora biti
točno določena tudi vloga posameznih čla-
nov. Če je ponudniku priznana usposoblje-
nost, ne more več spreminjati članov tima
brez pisnega soglasja občine.

4.1. Minimalni tehnični kriteriji
Ponudnik mora zadovoljiti vsakega od

naslednjih kriterijev:
– imeti mora izkušnje pri projektiranju,

izgradnji in zagonu ponudbenih del, ki obra-
tujejo v skladu z zahtevami predpisov in
pogodbe. Ta izkušnja bo temeljila na naj-
manj petih referenčnih objektih, od teh naj-
manj 3 v državah EU skladno z EU standar-
di in normativi, ki so po naravi in komplek-
snosti podobni temu projektu.

O izpolnjevanju gornjih zahtev bo odlo-
čalo vrednotenje podatkov o referenčnih ob-
jektih, ki so bili predloženi v dokazilu o
usposobljenosti.

Za najmanj 3 objekte od celotne liste
objektov, mora ponudnik podati popis in-
formacij. Pri tem naj uporabi enak način
označevanja:

a) lokacija objekta,
b) imena in telefonske številke lastnika

in reference operaterja,
c) projektirana kapaciteta objekta,
d) natančen opis objekta,
e) število zaposlenih in struktura zapo-

slenih, ki skrbijo za delovanje objekta,
f) bruto kapital ter letni stroški obrato-

vanja in vzdrževanja referenčnega objekta,
g) za primer, da so težave pri delovanju

objekta, tako da niso doseženi zahtevani

standardi - podani dejanski vpliv na okolje
in poročilo o delovanju (ali podobno) s pou-
darkom na kvaliteto zraka (zunaj in zno-
traj), kontrola na terenu, kemične analize
izpusta in podobno; če ni težav pri dosega-
nju predpisov in standardov - izjava kandi-
data o tem,

h) vloga kandidata pri financiranju pro-
jekta, projektiranju, dovoljenjih, izgradnji,
testiranju, obratovanju in vzdrževanju,

i) pričetek izgradnje referenčnega objek-
ta, datumi dokončanja in datum začetka ko-
mercialnega obratovanja,

j) sedanje stanje referenčnega objekta,
k) pritožbe, spori, sodbe, prekrški ali de-

janja upravnih organov, ki izhajajo iz iz-
gradnje in/ali obratovanja in vzdrževanja
opreme in/ali objekta,

l) vse zahteve za delovanje (če obstaja-
jo) in nedoseganje le-teh z razlogi, zakaj
niso bile izpolnjene.

4.2. Minimalni poslovni kriteriji
Ponudnik mora priskrbeti pismo o name-

ri, ki ga podpiše generalni direktor podjetja
ponudnika ali generalni direktor vodilne čla-
nice konzorcija, če gre za več podjetij. S
pismom mora biti potrjeno, da ponudnik ozi-
roma vodilni člani konzorcija, deluje že 5
let pred oddajo ponudb in je pripravljen
sprejeti popolno odgovornost za izvajanje
projekta. Če bo priznan za usposobljenega
ponudnika, bo moral priskrbeti tudi finanč-
no garancijo.

4.3. Minimalni finančni kriteriji
Ponudnik mora dokazati:
– povprečni letni promet (prihodek od

prodaje) ponudnika oziroma vodilne člani-
ce konzorcija, mora biti za pretekla 3 leta
vsaj 100 mio DM

– zadostno finančno usposobljenost, da
lahko ustrezno jamči za izvedbo projekta in
zagotoviti, da bo tretja stran izstavila vsa
potrebna jamstva in akreditive, ki bi jih lah-
ko zahtevali občina ali kreditodajalec

– v tekočem fiskalnem letu ne sme priti
do takšnih finančnih sprememb, ki bi pome-
nile, da so gornje zahteve bistveno poslab-
šane.

Ponudnik bo priložil izjavo, kot je zapi-
sano v poglavju 7.3.1., s katero bo potrdil,
da se strinja s temi kriteriji.

5. Lokacija CEGOR
Občina še ne razpolaga z lokacijo CE-

GOR.
Postopek, ki ga vodi občina, bo predvi-

doma zagotovil možnost ene ali več lokacij
za možnost zgraditve CEGOR.

V primeru, da občina ne uspe zagotoviti
lokacije CEGOR do predvidenega roka za
oddajo del za izvedbo CEGOR, ne nosi no-
benih materialnih obveznosti do ponudni-
kov.

Informacijo o možnih lokacijah CEGOR
bo na posebno zahtevo ponudnika zagotovi-
la občina.

V nadaljevanju podajamo le informacijo
izdelovalca študije za izbor lokacije CE-
GOR - Priloga 3.

6. Odgovornost občine in ponudnika
V RFP bo določena delitev odgovornosti

med občino in izbranim izvajalcem za iz-
vedbo projekta, ki vključujejo projektiranje
in izgradnjo ter preskusno obratovanje. Na-
men tega, kar sledi je, seznaniti kandidata s
tipom poslovnega aranžmaja, ki ga namera-

va občina vzpostaviti s ponudnikom ter ob-
seg odgovornosti in obveznosti, ki se zahte-
vajo od ponudnika. To je vsebovano v mini-
malnih kriterijih za usposobljenost, opisa-
nih v poglavjih 4 in 5.

6.1. Odgovornost občine
Predvidoma bo občina odgovorna oziro-

ma bo priskrbela naslednje:
– priskrbela bo lokacijo, ki bo last obči-

ne,
– pridobila oziroma pomagala bo pri pri-

dobitvi vseh republiških in lokalnih dovo-
ljenj,

– nadzirala bo projektiranje, pridobiva-
nje dovoljenj, izgradnjo, zagon , poskusno
obratovanje,

– izvajala bo projekt gospodarnega rav-
nanja z odpadki.

6.2. Odgovornost izvajalca
Predvidoma bo izvajalec odgovoren ozi-

roma bo poskrbel za naslednje:
– projektiral in zgradil CEGOR s tehnič-

nimi določili ter garancijami, sprejetimi s
pogodbo za izvedbo,

– izbrani ponudnik bo odgovoren za del-
no financiranje projekta,

– poskrbeti mora za zavarovanje obvez-
nosti in druge finančne garancije, da zago-
tovi izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe,

– poskrbeti mora za dostopne ceste, elek-
triko ter vodo,

– predvidoma bo izbrani ponudnik od-
govoren za:

a) usklajenost z vsemi obstoječimi zako-
ni in predpisi kot tudi s pogoji vseh uradnih
dokumentov, ki jih je izdal lokalni in držav-
ni organ,

b) pripravo in pomoč pri pripravi vseh
vlog za potrebna dovoljenja, ki se nanašajo
na izgradnjo (z odobritvijo občine),

c) plačilo vseh ustreznih stroškov za tak-
šna dovoljenja v času trajanja pogodbe.

Razpisne dokumentacije – Priloge  in
Dodatki – so na razpolago na občini.

Za konzorcij občin projekta CEGOR
Mestna občina Maribor

Notice of Request for Qualifications
isued by the Consortium for the

Execution of the Regional Project “Solid
Waste Management Center - CEGOR”

The Request for Qualifications dossier
may be obtained from the Municipality of
Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska
ul. 40, Maribor, upon the payment of costs
in the amount of 60,000 SIT, after June 16,
1997. Technical information can be ob-
tained from Mr. Janez Ekart, phone
+386-(0)62-227527 or 225261.

Sealed Qualification Statements bearing
the words “Request for Qualifications for
the Construction of the CEGOR Solid Waste
Management Center” must be submitted no
later than 3:00 p.m. Thursday, August 14,
1997; if sent by mail, they must be posted
by that date and must arrive no later than
Monday, August 18, 1997. They must be
directed to the Municipality of Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40,
2000 Maribor. The envelope must also bear
the address, the telephone number and the
fax number of the Respondent.

Any Qualification Statement received
after the indicated deadline will be rejected
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and will be returned unopened to the Re-
spondent. The only acceptable evidence of
the timely submission of Qualifications is a
receipt from Mr. Janez Ekart’s office. The
instructions concerning the format and con-
tents of the Qualification Statements are giv-
en in Section 2.2. of this RFQ.

Qualification Statements will be opened
in public session on Tuesday, August 8,
1997 at 12:00 noon in the offices of the
Municipality of Maribor.

The Respondents will be informed about
the results within 45 days after the opening
of Qualification Statements.

The estimated value of the investment in
the project until its operation phase amounts
to DEM 45 million.

1. Introductory information
The Notice of Request for Qualifications

for the construction of the Solid Waste Man-
agement Center (hereinafter called: CE-
GOR) is carried out pursuant to the Decree
on the Procedure for Invitations to Tender
for Commissioning Public Works, Official
Gazette of the Republic of Slovenia No.
28/93 and 19/94. In compliance with the
Decree, the awarding authority are the sig-
natory communities of the Consortium
Agreement dated 15 June 1996, the main
subject of which is:

the Execution of the Regional Project
and the Provision of Conditions for the Es-
tablishment of the CEGOR Solid Waste
Management Center.

The Consortium Agreement is a docu-
ment forming part of the RFQ Dossier (An-
nex 4).

In Articles XV and XVI of the Consorti-
um Agreement, the communities - members
of the Consortium authorized the Munici-
pality of Maribor (hereinafter called: Mu-
nicipality) to conduct any business in con-
nection with the Consortium Agreement.
The Municipality shall act in its own name
and on behalf of the Consortium members.

The Municipality is looking for a con-
tractor able to execute the works for CE-
GOR containing such elements of the tech-
nological procedure that the objectives de-
scribed in the section “Description of the
Solid Waste Management Concept” - An-
nex 1 will be met.

For reference purposes, a preliminary
concept of CEGOR given in Annex 2 and
indicating a possible concept of the techno-
logical procedure and landfill has been pre-
pared by the Municipality.

The scope of the Request for Qualifica-
tion is to evaluate the qualifications of po-
tential tenderers to

construct CEGOR according to the solid
waste management study and the prelimi-
nary concept of the project - Annexes 1
and 2.

The Respondent must propose to con-
struct CEGOR according to the Annexes 1
and 2 supplied.

The Municipality as the contracting au-
thority invites all companies interested to
submit their Qualifications for the construc-
tion of CEGOR in compliance with the re-
quirements of this Request for Qualifica-
tion. The Municipality will short-list a lim-
ited number of companies recognized by it
as qualified to execute the works; it is antic-

ipated that three to five companies at the
most will be short-listed. They will receive
the Request for Proposals for the construc-
tion of CEGOR.

The Notice of RFQ is available in the
Slovene and English version.

All questions and correspondence should
be addressed to: Janez Ekart, Komunalna
direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor,
Slovenia, Tel.: +386-(0)62-225261 or
227527, Fax: +386-(0)62-226551.

All questions must be sent in writing to
the above address. They will be answered
by Mr. Janez Ekart and will be deemed as
the only official responses. The questions
and responses deemed as significant for the
preparation of the tender will be sent to all
Respondents.

As part of the Qualification Statement,
each Respondent is required to fill out the
Appendix C - Business Information Form.

2. Instructions to Respondents
2.1. Submission of Qualifications
a) Deadline for the Receipt of Qualifica-

tions:
Respondents must submit six copies of

their Qualification Statements to the Mu-
nicipality no later than 3:00 p.m. local Mar-
ibor time on 14 August 1997 to the address
bellow: Municipality of Maribor, Komunal-
na direkcija, Slovenska ul. 40, SI-2000 Mar-
ibor, CEGOR Consortium - Ne odpiraj/Do
not open.

All Qualification Statements posted no
later than 14 August 1997 and received by
the addressee no later than 3:00 p.m. on 18
August 1997 will be deemed as valid.

The Qualifications received after the
deadline will be rejected and will be re-
turned unopened to the Respondent. The
only acceptable evidence of the timely sub-
mission of Qualifications is a receipt from
Mr. Janez Ekart’s office. The instructions
concerning the format and contents of the
Qualification Statements are given in Sec-
tion 2.2. of this RFQ.

All data requested must be in strict con-
formity with the instructions set forth here-
in. If any question is not applicable to a
Respondent, the Respondent should explic-
itly state “not applicable” and give the rea-
son.

The Qualification Statements and all per-
tinent information must be bound and signed
and acknowledged by the Respondent in ac-
cordance with these instructions.

b) Language of Qualification Statements
The documents shall be supplied in the

Slovene and/or English language. If both
languages are used, the Respondent must
indicate which version shall be controlling
in case of any difference in interpretation.

c) Financial Information
All financial information must be given

in SIT, whereby the following rates shall be
used for the conversion of other currencies:

1 US dollar = 155 SIT,
1 DEM = 91 SIT.
2.2. Content and Format of Qualification

Statements
Qualification Statements must include

the following sections:
– Technical,
– Business,
– Financial,

– Proposed Project Concept.
The Respondent must provide appropri-

ate information in accordance with the con-
tent and format requirements as specified in
each of these sections.

The Qualification Statement shall be pre-
pared in strict accordance with the follow-
ing guidelines, using the same numbering
system, and shall provide all of the informa-
tion requested. If a section or part of a sec-
tion does not apply, “not applicable” must
be stated and the reason given.

1. Introduction and General Information.
1.1. Letter of Qualifications (Appen-

dix A)
1.2. Letter of Intent (Appendix B).
1.3. Introduction (Appendix C).
1.4. Description of Respondent’s Team

(if applicable).
1.5. et seq. (other, at Respondent’s dis-

cretion).
2. Technical Information
2.1. Description of Minimum Qualifica-

tion Criteria (including information on ref-
erence projects) - (see Section 4.1.).

2.2. General Experience (see Section
7.1.).

2.3. et seq. (other, at Respondent’s dis-
cretion).

3. Business Information
3.1. Business Information Form (see Ap-

pendix C).
3.2. Guarantees (statements concerning

required guarantees) - (see Section 4.2.).
3.3. Business Matters (characteristics of

individual Respondents) - (see Section 7.2.).
3.4. et seq. (other, at Respondent’s dis-

cretion).
4. Financial Information
4.1. Minimum Qualification Criteria (see

Section 4.3.).
4.2. Financial Statement (see Section

7.3.1.).
4.3. Financing Intentions and Capability

(see Section 7.3.2.).
4.4. et seq. (other, at Respondent’s dis-

cretion).
5. Preliminary Project Concept
5.1. Short Description of the Project Con-

cept (see 7.4.1.).
5.2. Appropriate Technology (see 7.4.1.).
5.3. Use of Local Resources (see 7.4.1.).
5.4. Allocation of Technical Responsi-

bilities (see 7.4.2.).
5.5. et seq. (other, at Respondent’s dis-

cretion).
6. Comments on Municipality’s Project

Concept Proposal (optional).
7. et seq. (other, at Respondent’s discre-

tion)
Each section of the entire Qualification

Statement documents should be tabbed for
easy reference and the information should
not be repeated.

3. Procedure for the Execution of CE-
GOR

3.1. Schedule of the Qualification Proc-
ess

– qualification Statements due: 14 Au-
gust 1997 and 18 August 1997, respective-
ly, if Qualification Statements are posted by
14 August 1997;

– qualified Respondents selected (antic-
ipated): 30 September 1997.

3.2. Framework Construction Schedule
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– Request for Proposals issued: January
1998 at the latest,

– Proposals due within 90 calendar days,
– Qualifications for the construction of

CEGOR valid 1 year after being obtained,
– The most advantageous Proposer se-

lected in April 1998,
– Signature of the Contract for the Exe-

cution of Works - by July 1998,
– The Municipality will provide the Site

and the location permit by July 1998,
– The Contractor will complete the con-

tractual documents for the execution of CE-
GOR in December 1998 in compliance with
the Construction of Works Act (Official
Gazette of RS 1996),

– CEGOR will be constructed gradually
till the end of 1999,

– The Contractor will carry out a
one-year trial run and environmental moni-
toring to prove that the results of trial run
meet the anticipated design values.

3.3. Additional Conditions and Informa-
tion for the Qualification Process

The Respondents to this Request for
Qualification shall consider the following
conditions relative to the qualification proc-
ess and the selection of Qualified Respond-
ents (headings are for convenient reference
only):

RFQ Process
The Municipality reserves the right,

without prior notice, to supplement, amend,
or otherwise modify this RFQ or request
additional information.

The Municipality (with its staff and ad-
visors) reserves the right to visit any of the
facilities referenced in the Respondent’s
Qualification Statement to observe the op-
eration of such facilities. The time of such
visits will be mutually agreed upon and the
cost of such visits will be borne by the Mu-
nicipality.

All submittals shall become the proper-
ty of the Municipality and will not be re-
turned.

This RFQ does not commit the Munici-
pality to procure or contract for any ser-
vices.

Evaluation of Proposals
The evaluation of Proposals will take

into account (but not be limited to) the ele-
ments such as costs, technical feasibility,
degree of contractual risk, guarantees of per-
formance, ability to perform certain aspects
based on experience, and ability to provide
financing for the project.

General
All costs incurred in connection with re-

sponding to this RFQ and later RFP will be
borne by the Respondent.

All activities related to CEGOR will be
subject to all applicable national and local
laws, regulations, rules and/or requirements.

The application of legislation other than
Slovene will be agreed upon separately.

Post-RFQ Activities
All Qualified Respondents agree to an-

swer written questions or attend an inter-
view with the Municipality prior to RFP
issuance.

The Qualified Respondents agree to in-
clude the financial information used at the
time of submitting their Qualification State-
ments and thus confirm their compliance

with the qualification criteria and verify the
information provided. If the Proposer’s
qualification threshold is no longer adequate
at the time of proposing, The Municipality
reserves the right to reject such Proposal.

4. Minimum qualification criteria
This section determines the minimum

qualification criteria. The minimum qualifi-
cation criteria are defined for technical,
business and financial categories. Satisfy-
ing the minimum qualification criteria is a
necessary but not sufficient condition for
the inclusion in the shortlist of companies
receiving RFP.

A Respondent may organize a team of
companies which collectively satisfy these
criteria (including the general criteria indi-
cated in Section 7), except as otherwise de-
termined.

The term “Respondent” as used in this
text also refers to a team of companies, if
such a team has been organized for purpos-
es of this project. The Respondent must pre-
cisely define the relations among individual
team members (parents, subsidiaries, affili-
ates and similar). With regard to the con-
tents of RFP, the role of individual mem-
bers must be clearly specified. Once quali-
fied, the Respondent cannot change team
members without a written consent of the
Municipality.

4.1. Minimum Technical Criteria
the Respondent must satisfy each of the

following criteria.
– The Respondent shall have experience

in design, construction and start-up of pro-
posed works which are operating in compli-
ance with regulatory and contractual re-
quirements. This experience shall be based
on at least five reference facilities of which
at least 3 in the EU countries in compliance
with the EU standards and norms that are of
a nature and complexity similar to this
project.

Compliance with the above requirements
will be determined on the basis of the evalu-
ation of information on reference facilities
submitted in the Qualification Statement.

The Respondent shall provide a list of
information for at least 3 facilities out of the
entire list. The same marking scheme shall
be used throughout:

a) Location of facility,
b) Names and telephone numbers of

owner and operator references,
c) Facility design capacity,
d) Precise description of the facility,
e) Number of people employed and the

structure of workforce needed for the oper-
ation of the facility,

f) Gross capital and annual operating and
maintenance costs for the reference facility,

g) In event that a failure to meet the per-
formance standards has occurred: actual
environmental impacts and performance re-
ports (or similar) with the stress on the qual-
ity of indoor and outdoor air, terrain con-
trol, chemical analyses of the discharge and
similar. In the event that there has been no
failure to comply with regulations and stand-
ards: a statement of the Respondent to this
effect,

h) The Respondent’s role in project fi-
nancing, design, permitting, construction,
testing, operation and maintenance,

i) Reference facility construction start,
completion dates and date of commercial
operation,

j) Present status of the reference facili-
ties,

k) Any claims, litigation, judgments, vi-
olations, or administrative enforcement ac-
tions arising out of the construction and/or
operation and maintenance of the equipment
and/or the facility,

l) Any performance requirements (if ex-
isting) and the failure to meet them includ-
ing the reasons thereof.

4.2. Minimum Business Criteria
The Respondent, if a single entity, or the

lead company of the Respondent team, must
submit a Letter of Intent signed by the Chief
Executive Officer. The Letter must state that
the Respondent or the lead company of the
Respondent team has been in business for
five years prior to the submission date and
that it is prepared to assume full responsi-
bility for the execution of the project. If
designated as a Qualified Respondent, it
shall also provide financial guarantees.

4.3. Minimum Financial Criteria
The Respondent must demonstrate the

following:
– Average annual turnover (sales reve-

nues) of the Respondent or the lead compa-
ny of the Respondent Team for the past
three years must be at least DEM 100 mil-
lion.

– Sufficient financial strength to ade-
quately guarantee the execution of the
project and to assure that all guarantees and
letters of credit, as may be requested by the
Municipality and lenders, will be supplied
by third parties.

– No adverse financial changes in the
running fiscal year that would mean that the
above conditions have significantly deterio-
rated.

The Respondent shall submit a statement
as indicated in Section 7.3.1. confirming its
agreement with these criteria.

5. Location of CEGOR
The Municipality has not obtained the

site for CEGOR yet.
The procedure conducted by the Munici-

pality will result in one or several possible
locations for the construction of CEGOR.

If the Municipality does not succeed in
obtaining the site for CEGOR before the
date anticipated for the award of the con-
tract for the construction of CEGOR, it shall
assume no material obligations towards the
Proposers.

Upon Proposer’s special request, the
Municipality can supply the information on
possible locations of CEGOR.

Only the information provided by the
study for the selection of the location for
CEGOR is given in the continuation - An-
nex 3.

6. Responsibilities of the Municipality
and the Proposer

The RFP will provide an allocation of
responsibilities between the Municipality
and the Selected Proposer for the imple-
mentation of the project including project
design and construction and trial run. The
following is intended to provide Respond-
ents with an understanding of the type of
business arrangement the Municipality con-
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templates with the Proposer and the scope
of responsibilities and liabilities the Pro-
poser will be required to assume. This is
included in the Minimum Qualification Cri-
teria set forth in Sections 4 and 5.

6.1. Responsibilities of the Municipality
It is anticipated that the Municipality will

be responsible for or will provide the fol-
lowing:

– Providing the site owned by the Mu-
nicipality,

– Obtaining or assisting to obtain all lo-
cal and national permits,

– Monitoring the design, permitting, con-
struction, start-up, and trial run,

– Implementing the project of economi-
cal solid waste management.

6.2. Responsibilities of the Selected Pro-
poser

It is anticipated that the selected Propos-
er will be responsible for or provide the
following:

– Design and construction of CEGOR in
compliance with the technical specifications
and guarantees accepted by the contract,

– The selected Proposer will be respon-
sible for partial financing of the project,

– Provision of performance bonds and
other financial guarantees to secure compli-
ance with the contract,

– Providing access roadways, electricity
and water,

– It is anticipated that the selected Pro-
poser will be responsible for:

a) compliance with all existing laws and
regulations as well as the terms of all legal
documents issued by any local or national
authority;

b) preparation and assistance in prepara-
tion of all required construction related per-
mits (with the approval of the Municipa-
lity);

c) payment of all applicable fees for such
permits for the term of the contract.

Other Parts of the RFQ Dossier - Anexes
and Appendixes - are available at the Mu-
nicipality.

For and on behalf of the Consortium of
Communities for the CEGOR Project

Municipality of Maribor

Ob-2287

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5/IV., Ljubljana na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo opreme za
kuhinjo, jedilnico ter spalnici v

stanovanjih
v Ljubljani

1. Predmet razpisa je dobava in monta-
ža opreme za stanovanji študentov v Ljub-
ljani.

2. Orientacijska vrdnost opreme znaša
4,000.000 SIT.

3. Predvideni rok pričetka razpisanih del
je 15. 7. 1997, rok dokončanja pa 1. 9. 1997.

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

– potrdilo o registraciji podjetja,
– obrazec BON 1, BON2 ozrioma

BON 3, ki ne sme biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnika,
– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijska doba,
– druge ugodnosti, ki jih ponudi ponud-

nik.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisano

dokumentacijo vsak dan od 9. do 10. ure na
Ministrstvu za delo, družino in socialne za-
deve, Kotnikova 5/IV., soba št. 44 pri Dunji
Bubanj (tel. 171-34-09).

7. Ponudbo z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako »Ne odpiraj – javni razpis za
dobavo opreme – stanovanji študentov in-
validov je potrebno dostaviti ali poslati v
zapečatenem ovoju na naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Ljub-
ljana, Kotnikova 5, do vključno 18. 6. 1997
do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
18. 6. 1997 ob 13. uri v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana, Kotnikova 5.

Predstavniki  ponudnikov,  ki  bodo pri-
sotni  ob  odpiranju  ponudb,  morajo  imeti
s  seboj  pooblastilo  za  zastopanje.  O
izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po poteku roka za oddajo po-
nudb.

Ministrstvo za delo družino in socialne
zadeve, Ljubljana

Št. 31/97 Ob-2288

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje nadzora

odloka o krajevni turistični taksi –
turistična inšpekcija

1. Naročnik: Občina Piran.
2. Predmet razpisa: nadzor odloka o kra-

jevni turistični taksi – turistična inšpekcija.
3. Nastop dela: mesec junij.
4. Dela naj bi opravljala dva turistična

inšpektorja.
5. Orientacijska vrednost dela turistične-

ga inšpektorja znaša bruto 900 SIT/uro.
6. Okvirna vrednost del 1,600.000 SIT.
7. Naloge se bodo izvajale v letu 1997.
8. Nosilci nalog morajo imeti najmanj

srednjo strokovno izobrazbo, z znanjem
slovenskega in italijanskega jezika ter pa-
sivnim  znanjem  vsaj  še  enega  tujega
jezika.

9. Prijava mora vsebovati:
– institucijo (firmo) oziroma ime ponud-

nika,
– overjene podatke o registraciji iz kate-

re je razvidno, da lahko opravlja to dejav-
nost,

– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področij, ki so predmet razpisa,

– program izvajanja del,
– odgovorne nosilce, ki bodo izvajali raz-

pisne naloge,
– osnutek pogodbe.

Če nosilec ponudbe ne opravlja sam na-
log za katere kandidira, morajo sodelovanje
s ponudnikom potrditi odgovorne osebe
vseh udeležencev.

Priložena mora biti pogodba ali drugo
dokazilo o poslovnem sodelovanju in po-
datki iz zgoraj navedenih alinej za vse sode-
lujoče.

10. Na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe iz Republike Slovenije.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– ustrezna kadrovska zasedba,
– cena storitev za različna opravila ozi-

roma urna postavka,
– druge ugodnosti, ki jih ponuja ponud-

nik.
Kot naročnik del nismo obvezni izbrati

ponudbe, ki vsebujejo najnižje cene, tem-
več prosto presojamo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika v skladu z navedenimi me-
rili.

12. Rok za oddajo ponudb je 15. dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS po pošti
ali osebno do 12. ure, na naslov: Občina
Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z oznako
»Javni razpis – turistični inšpektorji«. Ne
odpiraj!.

13. Javno  odpiranje  pravočasno  pri-
spelih ponudb bo tretji dan po preteku roka
za oddajo ponudb, ob 10. uri v mali sejni
dvorani Občine Piran, Trtinijev trg 2, Pi-
ran.

14. O izidu bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb. Dodatne
informacije dobite pri načelniku Urada za
komunalni nadzor Zoranu Rodiču na tel. št.:
066/746-225.

Občina Piran

Ob-2289

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za zamenjavo starih radiatorjev

v objektu KPC Narodni dom Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Objekt in predmet razpisa: KPC Na-
rodni dom Maribor – investicijsko vzdrže-
valna dela (zamenjava dotrajanih radiator-
jev).

3. Orientacijska vrednost: 4,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: julij 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega pon-

dunika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
– BON 1 in BON 2.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, soba 340, kjer je na ogled tudi pro-
jektna dokumentacija.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel. 062/2201-314.
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7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprtih kuvertah s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj!« do 16. 6. 1997 do 12. ure na na-
slov: Občina Maribor, Oddelek za družbene
dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor, soba 340.

8. Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1997
ob 12. uri v prostorih Občine Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Ob-2290

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja:

javni razpis
za izbiro izvajalca za nadzidavo

in izvedbo nove strehe na objektu
Zobozdravstvene ambulante,
Svetozarevska 21, Maribor

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Objekt in predmet razpisa: Zoboz-
dravstvene ambulante, Svetozarevska 21,
Maribor, rekonstrukcija in adaptacija ob-
jekta (nadzidava in nova streha).

3. Orientacijska vrednost: 18,000.000
SIT.

4. Rok izvedbe: avgust, september 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega pon-

dunika so:

– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
– BON 1, in BON 3.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do
12. ure v prostorih Občine Maribor, Ul. he-
roja Staneta 1, soba 340, kjer je na ogled
tudi projektna dokumentacija.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel. 062/2201-314.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprtih kuvertah s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj!« do 7. 7. 1997 do 12. ure na naslov:
Občina Maribor, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor, soba 340.

8. Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1997
ob 12. uri v prostorih Občine Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 90/97 Ob-2291

Občina Šentilj, Šentilj 69, objavlja na
osnovi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo plazu v

Občini Šentilj

1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj.

2. Predmet razpisa: sanacija zemeljske-
ga plazu na LC 8508 Ceršak – tovarna.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo po plačilu 2.000 SIT na sedežu
naročnika vsak delovnik od 8. do
12. ure.

Kontaktna oseba: Miroslav Anžel, tel.
651-133.

4. Orientacijska vrednost del znaša:
3,500.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del: junij
1997.

6. Ponudniki morajo oddati ponudbe v
roku 15 dni od dneva objave tega razpisa.
Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici z oz-
nako: »Ne odpiraj«, »Javni razpis za plazo-
ve«, ter točnim naslovom ponudnika.

7. Kuverta mora v spodaj navedenem
vrstnem redu vsebovati:

– dokazilo o usposobljenosti ponudnika
za izvajanje tovrstnih del,

– potrjene reference za izvajanje tovrst-
nih del,

– izjave zahtevane v razpisni dokumen-
taciji,

– ponudbo ob originalnem tekstu popisa
del.

8. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

tovrstnih del,
– reference za izvajanje tovrstnih del,
– cena v tolarjih,
– plačilni pogoji.
9. Upoštevane bodo vse ponudbe:
– ki bodo prispele na naslov naročnika

zadnji dan po poteku razpisnega roka do
12. ure,

– ki bodo imele popolno vsebino v skla-
du z razpisnimi pogoji,

– ki bodo pravilno opremljene.
10. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-

slednji delovnik po poteku razpisnega roka
ob 12. uri v prostorih naročnika.

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

Občina Šentilj

Ob-2292

Mestna občina Kranj, Oddelek za druž-
bene javne službe, Slovenski trg 1, na pod-
lagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za organizacijo

in izvedbo športa mladih v Mestni občini
Kranj za šolsko leto 1997/98

1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Od-
delek za družbene javne službe Kranj, Slo-
venski trg 1.

2. Premet razpisa je sofinanciranje in iz-
vedba naslednjih programov za mlade na
področju Mestne občine Kranj:

1. občinska tekmovanja osnovnih in
srednjih šol,

2. regijska tekmovanja osnovnih in
srednjih šol – samo v delu, ki odpade na
MOK,

3. programi športa v šolah,
4. dejavnost predšolskih otrok (ciciba-

niada,  ciciban planinec, vrtec na snegu,
vrtec v vodi, športna značka),

5. programi za počitnice,

6. šola drsanja za učence osnovnih šol,
7. šola drsanja za cicibane,
8. šola hokeja za učence osnovnih šol in

cicibane.
3. Mestna občina Kranj namenja za sofi-

nanciranje programov od 1–5 v šolskem le-
tu 1997/98 sredstva v višini 5,100.000 SIT.

4. Za programe od 6–8 bo Mestna obči-
na Kranj zakupila določeno število ur ledu
na drsališču v Kranju.

5. Na razpis za sofinanciranje progra-
mov se lahko prijavijo športna društva, zve-
ze društev, podjetja in javni zavodi, ki so
registrirana za opravljanje razpisne dejav-
nosti.

6. Ponudba naj vsebuje:
– ime in naziv ponudnika,
– podatke o registraciji oziroma odloč-

bo,
– navedbo programov, ki so jih že izva-

jali,
– navedbo oseb, ki bodo organizirali ozi-

roma izvajali programe,
– terminski plan izvedbe programov.
7. Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi

za izvedbo posameznih programov.
8. Merila za izbiro so razpisni pogoji in

ostali pogoji v skladu z odredbo o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil ter merili in kriteriji za financi-
ranje športa mladih Ministrstva za šolstvo
in šport Republike Slovenije.

9. Ponudniki, ki bodo sodelovali v jav-
nem razpisu naj svoje vloge z vso potrebno
dokumentacijo pošljejo na Mestno občino
Kranj, Oddelek za družbene javne službe,
Slovenski trg 1, do 16. junija 1997 do
10. ure. Odpiranje ponudb bo isti dan od 11.
uri v sobi 162/I upravne stavbe Mestne ob-
čine Kranj.

10. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici
in označena »Ne odpiraj – ponudba za orga-
nizacijo in izvedbo športa mladih«. Na ovoj-
nici mora biti naveden točen naslov ponud-
nika.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.

12. Dodatne informacije lahko zaintere-
sirani dobijo na Mestni občini Kranj, Odde-
lek za družbene javne službe, Slovenski trg
1, Kranj, pri Barbki Metelko, tel.
(064)373-166.

Mestna občina Kranj

Ob-2293

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Komunala, d.o.o., Lendava

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
ureditev zaključnega sloja in ureditev

dna in brežin za II. podfazo
na odlagališču komunalnih odpadkov

v Dolgi vasi
A) Splošni podatki
1. Investitor: Komunala, d.o.o., Lenda-

va, Partizanska 93.
2. Predmet javnega razpisa: izvajanje za-

ključnega prekrivnega sloja in ureditev dna
in brežine II. podfaze odlagališča komunal-
nih odpadkov v Dolgi vasi.
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3. Predvidena vrednost investicije:
50,000.000 SIT.

4. Roki: predviden pričetek 1. 8. 1997 in
zaključek 30. 9. 1997.

B) Razpisni pogoji:
1. Ponudba mora vsebovati:
a) registracijo za razpisano vrsto del,
b) ceno za ponujena dela, način plačila,
c) reference,
d) druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

investitorju.
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika so cena, rok izvedbe, reference, plačil-
ni pogoji.

Ni pogoj, da je najcenejši ponudnik na-
jugodnejši ponudnik.

2. Razpisna dokumentacija in podrobnej-
še informacije so na razpolago na gornjem
naslovu vsak delovnik pri Bokan Katarini
(069/78-421).

3. Rok oddaje ponudbe: ponudbe morajo
biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za ureditev prekrivnega
sloja« na naslov Komunala, d.o.o., Parti-
zanska 93, 9220 Lendava v roku 10 dni od
dneva objave, to je do 16. 6. 1997 do 10.
ure.

4. Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1997
ob 10. uri v sejni sobi na sedežu podjetja.

5. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Komunala, d.o.o. Lendava

Št. 92/97 Ob-2389

Zdravstveni dom Koper objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del na Zdravstvenem domu

Koper rekonstrukcija objekta,
nadzidava, prizidek, osebno dvigalo
in večja vzdrževalna dela Pljučnega

dispanzerja
1. Splošni podatki
Investitor: Zdravstveni dom Koper, Del-

lavallijeva 3, Koper.
Predmet razpisa: rekonstrukcija objekta

Zdravstvenega doma, nadzidava, prizidek
in osebno dvigalo ter večja vzdrževalna de-
la na Dispanzerju za pljučne bolezni.

Lokacija:
– Zdravstveni dom Koper, Dellavallije-

va 3,
– Pljučni dispanzer, Vojkovo nabrežje,

Koper.
Predvidena vrednost del: 65,000.000

SIT.
Čas gradnje: julij in avgust 1997.
2. Razpisna dokumentacija grafičnih del

je na vpogled.
Interesenti lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo v tajništvu Investbiroja, Ko-
per, d.d., Trg Brolo 12, Koper, ob predloži-
tvi potrdila o plačilu 30.000 SIT, na žiro
račun št. 51400-601-10238 od dne 9. 6.
1997.

Projekt za izvedbo razpisanih del je na
vpogled na Investbiroju Koper.

Projekte je izdelal Investbiro Koper, d.d.
3. Dostava ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov

Investbiro Koper, d.d., Trg Brolo 12, 6000
Koper, z oznako Ne odpiraj – ponudba za

izvedbo rekonstrukcijskih del – Zdravstve-
ni dom Koper, do 23. 6. 1997 do 12. ure,
kjer bo ob 13. uri istega dne odpiranje po-
nudb.

Zdravstveni dom Koper

Št. 40310/0056/97-07 Ob-2390

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih 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 nakup

termoportov za prevoz hrane za zavode
na področju družbenih dejavnosti

Mestne občine
Maribor

1. Financer: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

2. Investitorji: Osnovna šola in vrtci
Mestne občine Maribor v imenu MOM.

3. Predmet razpisa in orientacijska vred-
nost:

3.1. Termoporti za prevoz hrane
10,700.000 SIT – za OŠ Martina Konšaka
in vrtce Jadvige Golež, Jožice Flander, Po-
horskega bataljona, Pobrežje, Tezno, Bori-
sa Pečeta in Ivana Glinška.

4. Rok dobave: 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– rok dobave,
– ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji.
Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša!
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa od 8. do 12. ure v prostorih
Mestne uprave, Mestne občine Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor, soba 342/III, pri Majdi Mi-
holič.

7. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbnine v višini 0,5‰ od orientacijske
vrednosti razpisne opreme na ŽR št.
51800—630-25505 sklic na št. 00-04-444 z
namenom nakazila Pristojbnina za javni raz-
pis – termoporti za prevoz hrane.

S plačilom pristojbnine se zagotavlja
kritje stroškov iz naslova javnega razpisa.

Pristojbnine ne vračamo.
8. Pisne  ponudbe  je  potrebno  oddati

v  zapečateni  ovojnici  z  napisom  “Ne
odpiraj – ponudba” – termoporti za prevoz
hrane.

9. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-
vati:

– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dokazilo o

izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– poslovno boniteto, ne starejšo od 30
dni,

– reference,
– ponudbeno ceno,
– opcijo ponudbe,
– rok dobave,
– plačilne pogoje.

10. Pisne ponudbe je potrebno oddati 20.
dan od objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor – soba
342/III.

11. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb ob 12. uri, v prostori
Mestne občine Maribor, Mestne uprave, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, v kletni sejni
sobi.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 42/97 Ob-2391

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14,
Ljubljana

javni razpis
za oddajo del: dvižna ploščad

s kontejnersko manipulacijo scenografij
v Mestnem gledališču ljubljanskem,

Čopova 14
1. Naročnik MGL.
2. Predmet razpisa:
  1. dvižna ploščad za dvig kontejnerja,
  2. tovorno vozilo za prevoz kontej-

nerja,
  3. kontejner za gledališko opremo 6×,
  4. gradbena dela.
3. Predračunska vrednost pod:
  1. 9,000.000 SIT,
  2. 7,000.000 SIT,
  3. 3,000.000 SIT,
  4. 1,000.000 SIT,
skupaj 20,000.000 SIT.
4. Predviden pričetek del 1. 7. 1997, do-

končanje del 24. 8. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– reference in usposobljenost za izvedbo

takšnih del,
– garancije za opravljena dela,
– ostale ponudbene ugodnosti, ki jih nu-

di izvajalec.
6. Razpisana dokumentacija obsega:
– arhitekturno funkcionalno zasnovo,
– predračun gradbenih in obrtniških del,
– statični račun,
– tehnološko zasnovo dvižne ploščadi.
7. Pojasnila oziroma razpisno dokumen-

tacijo lahko ponudniki dobijo v MGL, Čo-
pova 14. Kontaktna oseba je inž. arh. Janez
Anderluh.

8. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS v zape-
čateni kuverti z oznako: “Javni natečaj –
MGL – Ne odpiraj” na naslov MGL, Čopo-
va 14, Ljubljana.

9. Investitor si pridržuje pravico do del-
ne oddaje del.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2594 Št. 33 – 6. VI. 1997

10. Odpiranje ponudb bo 10. dan po ob-
javi v Uradnem listu RS v prostorih uprave
MGL, Čopova 14.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 7 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

MGL, Ljubljana

Ob-2392

Občina Cerknica na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), 36. člena zakona o financiranju (Ur.
l. RS, št. 80/95) in določil 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) ob-
javlja

javni razpis
za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
na Partizanski cesti v naselju Cerknica

1. Investitor: Občina Cerknica, C. 4. ma-
ja 53, Cerknica.

2. Predmet razpisa: za izgradnjo kanali-
zacijskega omrežja na Partizanski cesti v
naselju Cerknica.

3. Orientacijska vrednost vseh del: ca.
6,500.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je 1. 7. 1997,
dokončanje v 20 dneh.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.

6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– garancijski rok.
7. Investitor si zadržuje pravico, da skle-

ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

8. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo na Občini Cerknica, Cesta 4.
maja 53, Cerknica. Vsa dodatna pojasnila
daje Samo Mlinar inž. grad. ali Janez Sterle
inž. grad. na tel. 061/793-313, int. 38, od 7.
do 15. ure.

9. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica ali
jih dostavite v sprejemno pisarno Občine
Cerknica.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja na Partizanski ce-
sti v naselju Cerknica”.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1997
ob 12. uri v pisarni župana Občine Cerkni-
ca.

10. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Ob-2393

Občina Cerknica na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94), 36. člena zakona o financiranju
(Ur. l. RS, št. 80/95) in določil 91. člena

zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96)
objavlja

javni razpis
za gradnjo Osnovne šole Grahovo do IV.

gradbene faze
1. Investitor: Občina Cerknica, C. 4. ma-

ja 53, Cerknica.
2. Predmet razpisa: gradnja Osnovne šo-

le Grahovo – gradbena in obrtniška dela do
IV. gradbene faze na že zgrajene temelje.

3. Orientacijska vrednost vseh del: ca.
89,500.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je po podpisu
pogodbe predvidoma avgust 1997, rok za
dokončanje julij 1998.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki,
možnost in pogoji kreditiranja.

6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– opcija ponudbe,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– garancijski rok in načine zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
– osnutek pogodbe,
– možnost in pogoji kreditiranja.
7. Investitor si zadržuje pravico, določiti

manjši obseg del od razpisanih, glede na
razpoložljiva sredstva.

V tem primeru ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine.

8. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo na Občini Cerknica, Cesta 4.
maja 53, Cerknica. Pri dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno priložiti potrdilo o
plačilu pristojbine v višini 7.000 SIT na ŽR
50160-630-810321 z namenom nakazila
“Pristojbina za razpis Osnovna šola Graho-
vo”.

Vsa dodatna pojasnila daje Samo Mlinar
inž. grad. ali Janez Sterle inž. grad. na tel.
061/793-313, int. 38, od 7. do 15. ure.

9. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe pošljite na naslov: Občina Cerk-
nica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica ali jih
dostavite v sprejemno pisarno Občine Cerk-
nica.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za gradnjo
Osnovne šole Grahovo”.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 1997
ob 12. uri v pisarni župana Občine Cerkni-
ca.

10. Predstavnik ponudnika mora komisi-
ji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo ponudnikom vrnjene neod-
prte.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Cerknica

Št. 126/97 Ob-2394

Mestna občina Celje, Trg Celjskih kne-
zov 9, Celje, razpisuje na podlagi 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca izvedbenega

inženiringa pri dograditvi in obnovi
obstoječe tribune ter izgradnji

zahodnega prizidka k obstoječi tribuni
ADK Kladivar – Cetis Celje, Stritarjeva

ul. 24/A
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je

izbira izvajalca za organiziranje in vodenje
izvajalskega inženiringa za dograditev in
obnovo obstoječe tribune ADK Kladivar –
Cetis ter izgradnjo zahodnega prizidka k
obstoječi tribuni.

Obnova in dograditev obstoječe tribune
obsega:

– dograditev severne strani tribune za
pridobitev dveh atletskih stez,

– dograditev jugovzhodne strani tribune
za pridobitev prostorov za: novinarje, napo-
vedovalce in fotofiniš,

– dograditev južne strani v območju
srednjega vhoda na tribuno za pridobitev
sanitarij,

– obnovitev zunanjih stopnišč, dogradi-
tev varnostnih vrat in zamenjava litega as-
falta,

– zamenjava strehe na obstoječi tribuni
in obnova strešnih nateznih vezi.

Izgradnja zahodnega prizidka k obstoje-
či tribuni pa v dolžini 45,4 m in širini 16 m
ter v betonsko jekleni izvedbi, povečuje pro-
stor za atletske in druge namene.

3. Predračunska vrednost del znaša
orientacijsko 105 mio SIT.

4. Predviden rok pričetka del je julij
1997. Predviden rok dokončanja septembra
1998.

5. Oddaja ponudb
Ponudbo z oznako “ADK Kladivar – Ce-

tis Celje – Ne odpiraj” je potrebno dostaviti
v zapečateni kuverti na naslov: ADK Kladi-
var – Cetis Celje, Stritarjeva 24/A, 3000
Celje.

Rok za oddajo ponudb je 7. 7. 1997 do
12. ure.

Odpiranje ponudb bo dne 7. 7. 1997 ob
13. uri v sejni sobi ADK Kladivar – Cetis
Celje, Stritarjeva 24/A, Celje.

6. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti),
– reference za podobne objekte in ob-

nove,
– ponudbena cena z vključenim promet-

nim davkom,
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih,
– finančni podatki, ki ne smejo biti sta-

rejši od treh mesecev (BON 1, BON 2, drugi
dokumenti),

– garancija za resnost ponudbe.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo proti plačilu 18.000 SIT na RC
Inženiringi (Oskar Šoster), Ul. XIV. divizi-
je 14, Celje, III. nadstropje, od dneva razpi-
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sa do vključno petega dne po objavi med 9.
in 12. uro.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– reference,
– kadri,
– opcija ponudbe,
– druga merila:
  – zamik plačila,
  – kreditiranje,
  – druge ugodnosti.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

vsi udeleženci razpisa obveščeni v zakoni-
tem roku.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-
jugodnejši.

Mestna občina Celje

Št. 226/97-I Ob-2395

Na podlagi 18. člena pravilnika o vzpod-
bujanju tehnološkega razvoja (Ur. l. RS, št.
37/94) Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo objavlja

razpis
za zbiranje ponudb za pridobitev

subvencij za pokrivanje dela stroškov
plač novozaposlenim doktorjem znanosti

1. Naročnik razpisa je Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana (Ministrstvo).

2. Predmet  razpisa  je  subvencionira-
nje  dela  stroškov  plač  doktorjev  znano-
sti, ki jih gospodarske družbe na novo za-
poslijo za potrebe svojega tehnološkega
razvoja.

Ministrstvo bo izbranim gospodarskim
družbam izplačalo subvencije praviloma v
treh enakih obrokih v predvideni skupni vi-
šini 1,800.000 SIT. Prvi obrok ob podpisu
pogodbe z ministrstvom, predvidoma v me-
secu novembru 1997, drugi obrok v 12. me-
secu in zadnji obrok v 24. mesecu, vse šteto
od dneva nove zaposlitve doktorja znanosti
v gospodarski družbi.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa so:

– program raziskovalno-razvojnega de-
la, ki ga bo opravljal novo zaposleni doktor
znanosti,

– overjeni prepis listine o opravljeni dok-
torski disertaciji oziroma overjeni prepis li-
stine o podelitvi naziva doktor znanosti,

– overjeni prepis delovne knjižice novo-
zaposlenega doktorja znanosti.

4. Čas izvajanja predmeta razpisa je do
vključno 20. 8. 1997.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa se začne po sprejemu proraču-
na za leto 1997.

6. Merila za izbiro so:
– ustanavljanje oziroma širitev razvoj-

nega jedra oziroma raziskovalne organiza-
cije,

– razvojna oziroma tehnološka intenziv-
nost in razvijanje oziroma uvajanje zahtev-
ne tehnologije v svojo proizvodnjo,

– večji obseg sodelovanja z raziskoval-
nimi organizacijami,

– razvoj temelječ na znanju oziroma na
visoki vsebnosti raziskovalno-razvojnega
dela v svojih proizvodih oziroma storitvah.

7. Predvidena vrednost za izvedbo pred-
meta razpisa je 14 milionov SIT. Dejansko

razpoložljiva sredstva bodo objavljena v
Uradnem listu RS po sprejetju proračuna za
leto 1997.

8. Ponudba za razpis mora vsebovati po-
leg popolno izpolnjenega prijavnega obraz-
ca “NZDZ-97” še vse priloge, ki so navede-
ne v razpisni dokumentaciji (navodilo za
pripravo prijave).

9. Razpisno dokumentacijo dvigujejo po-
nudniki vsak dan od 7. do 17. ure v času
trajanja razpisa na recepciji ministrstva (vra-
tar), Slovenska 50, Ljubljana. Predlagatelji
lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi
pisno na naslov Ministrstva ali po tel.
061/13-11-107 pri Bojani Zdešar. Prijavna
dokumentacija je na voljo tudi na elektron-
skem naslovu http:\\www.mzt.si.

10. Pisne ponudbe z oznako: Ne odpiraj,
ponudba za razpis – subvencije za novoza-
poslene doktorje znanosti, morajo predlaga-
telji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana.

11. Ovojnica (opremljena z imenom in
naslovom ponudnika) s ponudbo mora na
ta naslov prispeti ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke do vključno 20. 8. 1997 do
12. ure.

12. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
pirala komisija za odpiranje ponudb.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih oziroma oddanih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudni-
kom.

13. Komisijsko odpiranje ponudb bo
21. 8. 1997 v prostorih Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja ponudbe.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana pri Dragu Gorjupu.

Št. 226/97-II Ob-2396

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, objavlja

razpis
za zbiranje ponudb za subvencioniranje
stroškov razvoja patentibilnih izdelkov

1. Naročnik razpisa je Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).

2. Predmet razpisa je subvencioniranje
raziskovalno-razvojnih (RR) dejavnosti
(pod)projektov, kateri imajo podlago v:

– pričakovanih monopolnih pravicah, ki
izhajajo iz industrijske lastnine nosilcev pa-
tentov,

– skupinah strokovnjakov za izvedbo
(pod)projektov,

– podjetniških skupinah fizičnih oseb
in/ali v notranjem podjetništvu pravnih
oseb-vlagateljih.

(Pod)projekti morajo biti usmerjeni v pri-
dobitev virov sredstev za:

– izvajanje potrebnih RR dejavnosti pro-
jektov,

– proizvodnjo patentibilnih izdelkov ozi-
roma tehnologij (v nadaljevanju: novih iz-
delkov), predvsem v Republiki Sloveniji,

– prodajo novih izdelkov na svetovnih
trgih, pri doseganju nadpovprečnih stopenj
donosov vseh vložkov v projekte.

Izvajanje subvencioniranja zajema vse
stroške, tudi vlaganja podjetniške skupine,
ki so navedeni in razčlenjeni v predloženih
(pod)projektih. Vse navedbe stroškov mo-
rajo imeti podlago v izvirnih računovod-
sko-pravnih listinah dokazilih o plačili,
(pred)računih, ponudbah, avtorskih in dru-
gih (pred)pogodbah, ipd. (v nadaljevanju:
stroški), o katerih morajo predlagatelji pod-
projektov voditi tudi stroškovno knjigovods-
tvo na ravni projekta.

Ministrstvo lahko na podlagi dokumen-
tiranih poročil o doseženih rezultatih vseh
potrebnih predhodnih podprojektov, za iz-
vedbo enega od naslednjih podprojektov
subvencionira do 50% stroškov za:

2.1.:
– mednarodne patentne predpoizvedbe,

na ravni ključnih besed iznajdbe, o sorod-
nih patentih, to je o patentih za enak, pri-
merljiv namen. Poizvedba mora biti oprav-
ljena tudi “Derwent”-ovih patentnih zbir-
kah,

– analize patentnih zahtevkov, tehničnih
rešitev, uporabnosti in tržne zanimivosti
vseh sorodnih patentov, in sicer do 100.000
SIT.

2.2.:
– mednarodne poslovne predpoizvedbe

na ravni sorodnih izdelkov, to je vseh izdel-
kov za enak, primerljiv namen. Poizvedbe
morajo biti opravljene tudi v mednarodnih
elektronskih podatkovnih zbirkah,

– namizno poslovno analizo na podlagi
v poizvedbah pridobljenih podatkov (ang.
Bussines Intelligence) vseh sorodnih izdel-
kov,

– določitev ključnih tehničnih in eko-
nomskih zahtev trga za uspešen novi izde-
lek, in sicer do 100.000 SIT.

2.3.:
– pripravo vsebine patentnega spisa, za

oblikovanje vsebine patentnih zahtevkov v
slovenščini, za prevod patentnega spisa v
nemški ali angleški jezik,

– naročilo mednarodne patentne predpoi-
zvedbe, na ravni patentnih zahtevkov nove
iznajdbe, o trenutnem stanju tehnike v sve-
tu, za naročilo mnenja o patentibilnosti iz-
najdbe.

Zahtevano dokumentacijo mora pripra-
viti katerakoli ustanova ali urad iz 72. člena
zakona o industrijski lastnini, za naročilo
podatkov o patentnih družinah v poizvedbi
navedenih patentnih spisov. Poizvedbo,
mnenje, podatke o patentnih družinah in vse
v poizvedbi ter patentnih družinah navede-
ne patentne spise lahko pridobi Urad Re-
publike Slovenije za intelektualno lastnino,
Kotnikova 6, Ljubljana (kontaktna oseba je
Marjanca Podgorelec, tel. 061/178-30-00)
po pogodbi z avstrijskim patentnim uradom
na Dunaju. Rok potreben za pridobitev poi-
zvedbe, mnenja in vseh spisov je daljši od
dveh mesecev,

– prevod patentnih zahtevkov vseh naro-
čenih patentov v slovenščino,

– analizo vsebine patentnih zahtevkov,
uporabnosti in tržne zanimivosti naročenih
patentnih spisov,

– preoblikovanje vsebine patentnega spi-
sa oziroma za preoblikovanje vsebine po-
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stavljenih patentnih zahtevkov za novo iz-
najdbo,

– pripravo poročila o mogočem škodlji-
vem posnemanju uporabnosti iznajdbe in
pripadajočega know-howa s strani konku-
rence, in sicer do 250.000 SIT.

2.4.:
– izdelavo in preverjanje uporabnega mo-

dela iznajdbe. Uporabni model služi le za
preverjanje ključnih tehničnih in ekonom-
skih prednosti oziroma slabosti iznajdbe,

– pripravo poročila o rezultatih prever-
janja tehničnih in ekonomskih zahtev trga s
pomočjo uporabnega modela iznajdbe, in
sicer do 600.000 SIT.

2.5.:
– poslovno analizo tehničnih in ekonom-

skih zahtev trga,
– določitev tehničnih in ekonomskih zah-

tev trga,
– določitev načina preverjanja teh zahtev

s pomočjo tehnološkega modela novega iz-
delka. S pomočjo tehnološkega modela iz-
delka se praviloma preverja uporabo izdelka
za trg, ob izbiri zahtevanih materialov, se-
stavnih delov, ipd., ter ob upoštevanju zahte-
vanih standardov, dovoljenj, ipd. Pri tehno-
loško manj zahtevnih izdelkih je tehnološki
model izdelka lahko že podlaga za malošte-
vilčno oziroma srednještevilčno proizvodnjo
ter za prodajo in preverjanje odziva domače-
ga trga, in sicer do 500.000 SIT.

2.6.:
– pridobitev dodatnih podatkov in za

stroške za opredelitev in razčlenitev vseh
potrebnih dejavnosti za čas razvoja, proi-
zvodnje in trženja na vseh trgih, to je za
pripravo projekta, po možnosti z uporabo
računalniškega orodja za načrtovanje in
upravljanje projektov,

– modeliranje možnih krivulj celotnega
pretoka gotovine za posamezne različice pro-
jekta, po postopku čiste sedanje vrednosti,

– pripravo poslovne predstavitve projek-
ta s ciljem pridobitve virov sredstev (na pri-
mer s pomočjo skupnih vlaganj) za izvedbo
projekta,

– izbor razpoložljive krivulje celotnega
pretoka gotovine za izbrano različico pro-
jekta,

– potrditev tehničnih in ekonomskih zah-
tev trga glede na izbrano krivuljo celotnega
pretoka gotovine na projektu ter potrditev
načina preverjanja teh zahtev s pomočjo teh-
nološkega modela izdelka, in sicer do
1,200.000 SIT.

2.7.:
– vložitev zahtevka za podelitev ino-

zemnih patentov pri Uradu Republike Slo-
venije za varstvo intelektualne lastnine, na
podlagi mednarodnega sporazuma o sode-
lovanju na področju patentov (PCT – Pa-
tent Cooperation Treaty) ali vložitev zah-
tevka za podelitev patenta pri kateremkoli
inozemnem uradu iz 72. člena zakona o
industrijski lastnini. Strošek je lahko pred-
met subvencioniranja ministrstva le, če je
bil zahtevek za podelitev inozemnih paten-
tov vložen šele v 12. mesecu, šteto od pr-
venstvenega dne iznajdbe, to je od dneva
vložitve zahtevka za podelitev patenta –
rubruma,

– vložitev zahtevka za pospešeno prido-
bitev poročila o mednarodni poizvedbi (In-
ternational Search Report). Rok za pridobi-

tev mednarodne poizvedbe je pri vloženem
PCT zahtevku za pospešen postopek 3 me-
sece,

– prevode patentnih zahtevkov vseh pa-
tentnih spisov, ki jih vsebuje mednarodna
poizvedba v slovenščino,

– analize vsebin patentnih zahtevkov,
tehničnih rešitev, uporabnosti in tržne zani-
mivosti vseh patentnih spisov,

– pripravo poročila o mogočem škodlji-
vem posnemanju uporabnosti iznajdbe in
pripadajočega know-howa s strani konku-
rence, in sicer do 600.000 SIT.

2.8.:
– izdelavo in optimiranje tehnološkega

modela izdelka,
– pripravo poročila o rezultatih preveri-

tve tehničnih in ekonomskih zahtev trga s
pomočjo tehnološkega modela izdelka, in
sicer do 2,000.000 SIT.

2.9.:
– izdelavo in optimiranje industrijskega

modela izdelka na podlagi zagotovljenih vi-
rov sredstev za izvedbo projekta, in sicer do
3,000.000 SIT.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa so:

3.1. Na razpis se lahko prijavijo doma-
če pravne osebe (v nadaljevanju: ponudni-
ki), ki imajo v smislu zakona o industrijski
lastnini (Ur. l. RS, št. 13/92, 27/93) in za-
kona o pravicah industrijske lastnine v de-
lovnem razmerju (Ur. l. RS, št. 45/95) po-
godbeno urejanje medsebojne pravice in
obveznosti, katere izvirajo iz avtorstva vsaj
deloma ustvarjenih iznajdb, katere se lah-
ko zavarujejo s patenti tudi v Republiki
Sloveniji.

4. Čas izvajanja predmeta razpisa je do
vključno 30. 9. 1997.

5. Predvideni rok začetka izvajanja raz-
pisa je po sprejemu proračuna za leto 1997.

Pri odločitvi ministrstva o izboru in
višini subvencioniranja podprojektov bo v
presoji:

6. Merila za izbiro so:
Pri  odločitvi  Ministrstva  o  izboru  in

višini subvenicioniranja podprojektov bo v
presoji:

– ocena rezultatov vseh potrebnih pred-
hodnih podprojektov (merilo velja izključ-
no),

– reference (pod)projektne skupine,
– višina in delež vlaganj podjetniške sku-

pine v (pod)projekte (najmanj 50% višine
subvencije),

– verjetnost za dosego nadpovprečne
stopnje donosa vseh vložkov v projekt in
čas potreben za dosego točke preloma, izra-
čunan po postopku čiste sedanje vrednosti.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20 milionov SIT. De-
jansko razpoložljiva sredstva bodo objav-
ljena v Uradnem listu RS po sprejetju prora-
čuna za leto 1997.

8. Ponudba mora vsebovati poleg popol-
no izpolnjenega prijavnega obrazca
“RPI-97” še vse priloge, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo za pripra-
vo prijave).

9. Razpisno dokumentacijo dvigujejo
predlagatelji vsak dan od 7. do 17. ure v
času trajanja razpisa na recepciji ministrs-
tva (vratar), Slovenska 50, Ljubljana. Po-
nudniki lahko prijavno dokumentacijo na-

ročijo tudi pisno na naslov ministrstva ali
po tel. 061/13-11-107 pri Bojani Zdešar.
Razpisno dokumentacijo lahko naročijo tu-
di na Razvojnem jedru za razvoj patentibil-
nih izdelkov, ki se nahaja na sedežu podjet-
ja Avtor, d.o.o., Ljubljana, Pleteršnikova 10,
tel. 061/132-51-24. Razpisna dokumentaci-
ja se nahaja tudi na elektronskem naslovu
http:\\www.MZT.si.

10. Pisne ponudbe z oznako: Ne odpiraj,
ponudba za razpis – subvencije za razvoj
patentibilnih izdelkov, morajo ponudniki
dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo, Sloven-
ska 50, Ljubljana.

11. Ovojnica (opremljena z imenom in
naslovom ponudnika) s ponudbo mora na
ta naslov prispeti ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke do vključno 30. 9. 1997 do
14. ure.

12. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje ponudb.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih oziroma oddanih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudni-
kom.

13. Komisijsko odpiranje predlogov bo
2. 10. 1997 v prostorih Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
45 dneh od dneva odpiranja ponudbe.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana pri Dragu Gorjupu.

Št. 226/97-III Ob-2397

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, objavlja

razpis
za zbiranje ponudb za subvencioniranje
stroškov delovanja tehnoloških centrov

1. Naročnik razpisa je Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je subvencioniranje
do 30% stroškov delovanja:

2.1. centrov znanja, ki delujejo kot orga-
nizacijske enote v okviru javnih raziskoval-
nih ali javnih visokošolskih zavodov, s ci-
ljem združevati znanje in ga posredovati
oziroma prodati uporabnikom;

2.2. razvojnih jeder, kot organizacijskih
enot raziskovalcev v okviru gospodarskih
družb, s ciljem združevati znanje in ga po-
sredovati ali prodati uporabnikom;

2.3. centrov za prenos tehnologij, ki jih
sestavljajo raziskovalno-razvojne skupine,
katere delujejo kot gospodarske družbe, s
ciljem združevati in prodati znanje uporab-
nikom.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa so:

– ločeni finančni obračun oziroma stroš-
kovno mesto Centra,

– struktura prihodkov in odhodkov ter
rezultati dela Centra v letu 1996,

– struktura prihodkov in odhodkov ter
program dela Centra v letu 1997.

4. Čas izvajanja predmeta razpisa je do
vključno 4. 8. 1997.
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5. Predvideni rok začetka izvajanja raz-
pisa je po sprejemu proračuna za leto 1997.

6. Merila za izbiro so:
– vpetost v inovacijske projekte pomem-

bne za Republiko Slovenijo,
– število zaposlenih oziroma k centru

pristoplih doktorjev znanosti,
– struktura prihodkov in odhodkov (več

neproračunskih prihodkov centra).
7. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 50 milionov SIT. De-
jansko razpoložljiva sredstva bodo objav-
ljena v Uradnem listu RS po sprejetju prora-
čuna za leto 1997.

8. Ponudba mora vsebovati poleg popol-
no izpolnjenega prijavnega obrazca
“TC-97” še vse priloge, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo za pripra-
vo prijave).

9. Razpisno dokumentacijo dvigujejo
predlagatelji vsak dan od 7. do 17. ure v
času trajanja razpisa na recepciji ministrs-
tva (vratar), Slovenska 50, Ljubljana. Po-
nudniki lahko prijavno dokumentacijo na-
ročijo tudi pisno na naslov Ministrstva ali
po tel. 061/13-11-107 pri Bojani Zdešar.
Razpisna dokumentacija se nahaja tudi na
elektronskem naslovu http:\\www.MZT.si.

10. Pisne ponudbe z oznako: Ne odpiraj,
ponudba za razpis – subvencije za tehnološ-
ke centre, morajo ponudniki dostaviti v za-
prtih ovojnicah v vložišče Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana.

11. Ovojnica (opremljena z imenom in
naslovom ponudnika) s ponudbo mora na
ta naslov prispeti ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke do vključno 4. 8. 1997 do
14. ure.

12. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje ponudb.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih oziroma oddanih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudni-
kom.

13. Komisijsko odpiranje predlogov bo
7. 8. 1997 v prostorih Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljublja-
na.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
45 dneh od dneva odpiranja ponudbe.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana pri Dragu Gorjupu.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 34/97 Ob-2398

Občina Šmartno ob Paki objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa in oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo in

rekonstrukcijo krajevne ceste
1. Naročnik: Občina Šmartno ob Paki,

Šmartno ob Paki.
2. Predmet razpisa: oddaja modernizaci-

je in rekonstrukcije (asfaltiranje) krajevne
ceste Veliki vrh–Gavce.

3. Popisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Občine Šmartno ob Paki, Šmartno
ob Paki 72, vsak delovni dan od 8. do
13. ure.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 11,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del: zaključek del je
najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– reference za opravljanje navedenih del,
– cena ponujenih del,
– garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
7. Ponudbe za javni razpis, iz katerih mo-

rajo biti razvidni v 6. točki navedeni podat-
ki, morajo prispeti na naslov Občina Šmart-
no ob Paki, 3327 Šmartno ob Paki, v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za asfaltiranje ceste” do 16. 6. 1997 do
12.45.

8. Odpiranje ponudb bo 16. 6. 1997 ob
13.30 v prostorih Občine Šmartno ob Paki.

9. Naročnik bo s sklepom o izbiri naju-
godnejšega ponudnika obvestil vse ponud-
nike v roku 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Šmartno ob Paki

Ob-2399

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe in odredbe o
postopku izvajanja javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava projekta PGD,

PZI, rekonstrukcije lokalne ceste,
kanalizacije, pločnika, JR,

odvodnjavanja, mostu, opornih zidov in
geomehanskih raziskav ceste Senovo–
Ravno–Belo v dolžini 1400 m2 in ceste

Senovo–Dovško v dolžini 1500 m2

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava projekta PGD, PZI rekon-

strukcije lokalne ceste meteorne in fekalne
kanalizacije, enostranskega pločnika, JR,
mostu, opornih zidov in geomehanskih razi-
skav ceste Senovo–Ravne–Belo v dolžini
1400 m2 in

b) izdelava projekta PGD, PZI rekon-
strukcije lokalne ceste meteorne kanalizaci-
je, enostranskega pločnika, JR, mostu, opor-
nih zidov in geomehanskih raziskav ceste
Senovo–Dovško v dolžini 1400 m2.

3. Orientacijska cena: 4,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 45 dni.
5. Merila za izbor najugodnejše ponud-

be: ponujena cena, plačilni pogoji, fiksnost
cen, opcija ponudbe, strokovna usposoblje-
nost izvajalca in reference s področja del,
dodatne ugodnosti.

Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodiš-

ča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz
registra obrti, iz katerega je razvidna dejav-
nost ponudnika,

– odločba za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– podpisani vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
2. Ponudbo z oznako “Projekt PGD, PZI,

ceste Senovo–Ravne–Belo in ceste Seno-
vo–Dovško – Ne odpiraj” je potrebno do-
staviti v zapečateni kuverti najkasneje do
30. 6. 1997, do 10. ure na Občino Krško –
oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ
14. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni
sobi E ob 12. uri.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v 7 dneh po objavi v Uradnem listu
RS, od 7. do 8. ure na oddelku za gospo-
darsko infrastrukturo Občine Krško, CKŽ
14, kjer dobite tudi vse dodatne informa-
cije.

4. Ponudba mora biti izdelana ločeno za
vsako cesto posebej, prav tako izkazana
cena.

Naročnik si pridržuje pravico, da odda
delo za vsako cesto posebej in pridržuje si
pravico možnosti pogajanja s ponudniki v
postopku priprave analize ponudb s ciljem
racionalnejšega gospodarjenja s proračun-
skimi sredstvi.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Ob-2400

Na podlagi odredbe o postopku javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Koper

javni razpis
za izbor izvajalca za adaptacijo

poslovno-stanovanjskega objekta v
Kopru, Mladinska 6

1. Investitor: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva 10, Koper.

2. Predmet razpisa:
a) adaptacija poslovno-stanovanjskega

objekta v Kopru, Mladinska 6,
b) nadzor nad navedenimi deli.
3. Orientacijska vrednost del znaša:

24,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je 10. 7. 1997.

Najkasnejši rok dokončanja del je 20. 10.
1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega izva-
jalca:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za ponud-

bena dela,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
6. Ponudba mora vsebovati:
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– ime in naslov ponudnika,
– registracijo ponudnika:
  – ugotovitveno odločbo o izpolnjeva-

nju pogojev za opravljanje dejavnosti,
  – za izvajanje gradbenih del tudi obrt-

no dovoljenje,
  – fizične osebe (s.p.) morajo poleg obrt-

nega dovoljenja predložiti še priglasitveni
list Davčnega urada,

– originalen popis del z enotnimi cenami
in ceno “ključ v roke”,

– referenčno listo,
– terminski in finančni plan,
– predlog pogodbe,
– seznam morebitnih podizvajalcev za

posamezna dela,
– akceptni nalog v višini 5% ponud-

benega zneska kot garancijo za resnost po-
nudbe,

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 (ne sme
biti starejši od 30 dni),

– opcijo ponudbe 60 dni.
7. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
izvajanje del na stanovanjsko-poslovnem
objektu Mladinska 6 (A ali B) je potrebno
oddati v zaprti ovojnici, na naslov: Mestna
občina Koper, Urad za nepremičnine, Ver-
dijeva ul. št. 6, Koper, najkasneje do 23. 6.
1997 do 12. ure.

Ponudbi pod točkama A in B se medse-
bojno izključujeta.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Mestne občine Koper, Verdijeva 6, 23. 6.
1997 ob 12.30.

9. Razpisano dokumentacijo lahko dvig-
nete v tajništvu Urada za nepremičnine, Ver-
dijeva ul. 6, Koper. Ponudniki morajo pred
prejemom razpisne dokumentacije predlo-
žiti dokazilo o plačilu 20.000 SIT nepovrat-
nih sredstev na žiro račun Mestne občine
Koper, št. 51400-849-20946. Ponudniki lah-
ko dobijo ustrezne pisne podatke in dodatne
informacije na Uradu za nepremičnine Mest-
ne občine Koper, Verdijeva 6 (Irena Sirotič,
tel. 066/446-285).

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

Mestna občina Koper

Št. 266-20/97 Ob-2401

Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije objavlja za projekt Mednarodni
mejni  prehod  Predel,  vabilo  k  sodelova-
nju v

razpisu
za rekonstrukcijo objektov na

mednarodnem mejnem prehodu Predel
na slovensko-italijanski meji

Projekt financira Evropska unija s sreds-
tvi PHARE v okviru programa prekomejne-
ga sodelovanja in Republika Slovenija z
lastnimi sredstvi. Na razpis se lahko enako-
pravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav članic Evropske unije ali iz dežel
koristnic programa PHARE in iz teh dežel
morajo izvirati tudi materiali in oprema, ki
se bodo vgrajevali ter storitve, ki se bodo
izvajale po sklenitvi pogodbe.

1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca

gradbenih-obrtniških in instalacijskih del na
MMP Predel za adaptacijo kontrolnega ob-
jekta, izgradnjo nadstrešnice, kontrolne ka-

bine, rekonstrukcijo regionalne ceste v dol-
žini ca. 270 m z izgradnjo površin za miru-
joči promet, ureditev vodooskrbe z izgrad-
njo novega rezervoarja in cevovodov, ure-
ditev meteorne in fekalne kanalizacije ter
javne razsvetljave platoja.

Ocenjena  vrednost  razpisanih  del  zna-
ša  67,000.000 SIT  (380.000 ECU).  Po-
godba  za  izvajanje  del  bo  sklenjena  v
obsegu  zagotovljenih  sredstev  po  uredbi
o začasnem financiranju potreb iz proraču-
na RS v prvem polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96) in pod odložnim pogojem za
znesek sredstev, ki bodo zagotovljena v
proračunu Republike Slovenije za leto
1997.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokonča-
nja del pa je 7 mesecev.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v letu 1995
v višini 1,000.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj enem projektu v zad-
njih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumetnacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno do-

kumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
100.000 SIT na žiro račun št.
52000-601-10243 ali v protivrednosti v kon-
vertibilni valuti, na devizni bančni račun št.
5075742 pri Banki VIPA Nova Gorica,
SWIFT: VIPAS12X s pripisom “Za razpi-
sno dokumentacijo”. Razpisno dokumenta-
cijo bo mogoče prevzeti s predložitvijo do-
kazilo o vplačilu. V licitacijskem postopku
bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki
bodo plačali razpisno dokumentacijo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudnikove po-
nudbene cene v slovenskih tolarjih ali v pro-
tivrednosti v konvertibilni valuti.

3. Oddajanje ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene do sre-

de, 23. 7. 1997 do 11. ure po lokalnem času
na naslov. Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Slovenija. Odpiranje ponudb se
bo vršilo isti dan po oddaji ponudb ob 13. uri
po lokalnem času na istem naslovu. Odpira-
nja se lahko udeleži en predstavnik ponud-
nika s pooblastilom. Odpiranje ponub bo
potekalo v skladu s pravili PHARE.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom na spodnjem naslovu od 9. 6.
1997 do 30. 6. 1997, vsak ponedeljek, to-
rek in petek med 9. in 11. uro po lokalnem
času.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
nja podrobnejša pojasnila ali pregledajo pro-
jektno dokumentacijo za projekt pri Bratini
Emilu, na naslednjem naslovu: Projekt No-
va Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
tel. 065/23-311, faks 065/24-493.

For the project International Border
Crossing Predel (SL-9506.01.01) Joint Go-
vernment Services of the Republic of Slo-
venia

Issues this Invitation to Tender
for Reconstruction Works on the

International Border Crossing Predel on
the Slovenian-Italian Border

Project is cofinanced with European Un-
ions PHARE funds in frame of the
Cross-Border Cooperation Programme and
with Slovene funds of the Republic Slove-
nia. Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons from member
states of the European Union and of benefi-
ciary countries of the PHARE programme
from Central and Eastern Europe. Supplies
and services offered must originate from
the above states.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for se-

lection of supplier of construction, craft-
smen and installation works on the IBC Pre-
del for the following: refit of the control
building, construction of the projecting roof
and the check-point cabin, reconstruction of
the regional road in the lenght of app. 270
m, construction of standing traffic areas;
arrangement of a water supply with con-
struction of a new reservoir and pipes, ar-
rangement of meteoric water and waste se-
wage system, and public lighting of the pla-
teau.

The estimated value for the works tende-
red is 67,000.000 SIT (380.000 ECU). Work
contract will be concluded for the amount
of budget funds provided in A decree on
temporary finance spending from the bud-
get of the Republic Slovenia for first half of
1997 and under deferrable condition for the
amount of funds provided within the budget
of RS for 1997.

The works should start immediately af-
ter signing the contract, while the works
should be finalized in the period of 7
months.

Tenders for the construction works
should be submitted only by firms meeting
the minimal criteria including but not limi-
ted to:

– annual turnover in construction works
for the year 1995 of 1,000.000 ECU,

– successful experience as the prime con-
tractor in construction of the least one pro-
ject of a nature and complexity comparable
to the tendered works during the ,last three
years.

2. Tender Dossier
Tender dossiers may be obtained from

the address bellow upon payment of a no-
nrefundable fee of 100.000 SIT (Slovenian
Tolars), or equivalent in convertible cur-
rency. Payments in SIT should be made by
bank transfer to the bank account No.
5200-601-10243, while foreign currency
payments should be made to the bank ac-
count No. 5075742 at Banka VIPA Nova
Gorica, SWIFT; VIPAS12X with a notice
“for tender dossier”. Submission of pay-
ment certificate will allow tenderer to ob-
tain tender dossier. Only parties purchasing
the tender dossierwill be eligible to submit
their tenders.

All tenders must be accompanied by a
tender bond guarantee in the amount corres-
ponding to 2% of the Tenderers bid in Slo-
venian Tolars or equivalent in convertible
currency.
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3. Submission of tenders
Complete tenders must be delivered by

23rd of July 1997, at the latest, by 11.00 am
(local time) to the address: Government of
the Republic of Slovenia Joint Services, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana. They will be
opened at the same day at 1.00 pm (local
time) at the same address. Only one tende-
rers representative submitting the power  of
attorney  may  attend  the  opening  session.
The  opening  of  tenders  will  follow
PHARE  regulations  for  opening  sessions.

Tender documents may be obtained at
the address bellow, from 9th of June 1997 to
30th of June 1997 from 9.00–11.00 am (lo-
cal time), Monday, Tuesday, Friday. Intere-
sted tenderers may obtain further informa-
tion or inspect drawings at Mr. Bratina Emil
at the following address: Projekt Nova Go-
rica, d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
tel. +386-65-23311, fax +386-65-24493.

Št. 266-21/97 Ob-2402

Servis  skupnih  služb  Vlade  Republike
Slovenije objavlja za projekt Mednarodni
mejni prehod Učja, vabilo k sodelovanju v

razpisu
za novogradnjo objektov na

mednarodnem mejnem prehodu Učja na
slovensko-italijanski meji

Projekt financira Evropska unija s sreds-
tvi PHARE v okviru programa prekomejne-
ga sodelovanja in Republika Slovenija z
lastnimi sredstvi. Na razpis se lahko enako-
pravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav članic Evropske unije ali iz dežel
koristnic programa PHARE in iz teh dežel
morajo izvirati tudi materiali in oprema, ki
se bodo vgrajevali ter storitve, ki se bodo
izvajale po sklenitvi pogodbe.

1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca

gradbenih-obrtniških in instalacijskih del na
MMP Učja za izgradnjo:

– kontrolnega objekta s prostori za delo-
vanje službe carine in policije,

– nadstrešnice nad objektom in cestiš-
čem,

– kontrolne kabine na otoku v sredini
cestišča ter

– pripadajoče arhitektonske, komunalne
in prometne ureditve.

Ocenjena vrednost del znaša 64,000.000
SIT (360.000 ECU). Pogodba za izvajanje
del bo sklenjena v obsegu zagotovljenih
sredstev po uredbi o začasnem financiranju
potreb iz proračuna RS v prvem polletju
leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in pod odlož-
nim pogojem za znesek sredstev, ki bodo
zagotovljena v proračunu Republike Slove-
nije za leto 1997.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokonča-
nja del pa je 6 mesecev.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v letu 1995
v višini 1,000.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj enem projektu v zad-
njih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumetnacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno do-

kumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
80.000 SIT na žiro račun št.
52000-601-10243 ali v protivrednosti v kon-
vertibilni valuti, na devizni bančni račun št.
5075742 pri Banki VIPA Nova Gorica,
SWIFT: VIPAS12X s pripisom “Za razpi-
sno dokumentacijo”. Razpisno dokumenta-
cijo bo mogoče prevzeti s predložitvijo do-
kazilo o vplačilu. V licitacijskem postopku
bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki
bodo plačali razpisno dokumentacijo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudnikove po-
nudbene cene v slovenskih tolarjih ali v pro-
tivrednosti v konvertibilni valuti.

3. Oddajanje ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene do sre-

de, 21. 7. 1997 do 11. ure po lokalnem času
na naslov. Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Slovenija. Odpiranje ponudb bo
isti dan po oddaji ponudb ob 13. uri po lo-
kalnem času na istem naslovu. Odpiranja se
lahko udeleži en predstavnik ponudnika s
pooblastilom. Odpiranje ponub bo potekalo
v skladu s pravili PHARE.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom na spodnjem naslovu od 9. 6.
1997 do 30. 6. 1997, vsak ponedeljek, torek
in petek med 9. in 11. uro po lokalnem času.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
nja podrobnejša pojasnila ali pregledajo pro-
jektno dokumentacijo za projekt pri Vodo-
pivec Marjani, na naslednjem naslovu: Pro-
jekt Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, tel. 065/23-311, faks 065/24-493.

For the project International Border Cros-
sing Učja (SL-9506.01.02) Joint Government
Services of the Republic of Slovenia

Issues this Invitation to Tender
for New Construction of a Building at

the International Border Crossing Učja
on the Slovenian-Italian Border

Project is cofinanced with European Un-
ions PHARE funds in frame of the
Cross-Border Cooperation Programme and
with Slovene funds of the Republic Slove-
nia. Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons from member
states of the European Union and of benefi-
ciary countries of the PHARE programme
from Central and Eastern Europe. Supplies
and services offered must originate from
the above states.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for se-

lection of supplier of construction, craft-
smen and installation works on the IBC Uč-
ja for the following:

– control building, including office pre-
mises for customs and police,

– projecting roof over the building and
the roadway,

– check-point cabins on the island in the
middle of the roadway, and

– appertaining architectonic, sewage sys-
tem and traffic arrangement.

The estimated value for the works tende-
red is 64,000.000 SIT (360.000 ECU). Work
contract will be concluded for the amount

of budget funds provided in A decree on
temporary finance spending from the bud-
get of the Republic Slovenia for first half of
1997 and under deferrable condition for the
amount of funds provided within the budget
of RS for 1997.

The works should start immediately after
signing the contract, while the works should
be finalized in the period of 6 months.

Tenders for the construction works
should be submitted only by firms meeting
the minimal criteria including but not limi-
ted to:

– annual turnover in construction works
for the year 1995 of 1,000.000 ECU,

– successful experience as the prime con-
tractor in construction of the least one project
of a nature and complexity comparable to the
tendered works during the last three years.

2. Tender Dossier
Tender dossiers may be obtained from

the address bellow upon payment of a nonre-
fundable fee of 80.000 SIT (Slovenian To-
lars), or equivalent in convertible currency.
Payments in SIT should be made by bank
transfer to the bank account No.
5200-601-10243, while foreign currency pay-
ments should be made to the bank account
No. 5075742 at Banka VIPA Nova Gorica,
SWIFT; VIPAS12X with a notice “for tender
dossier”. Submission of payment certificate
will allow tenderer to obtain tender dossier.
Only parties purchasing the tender dossier
will be eligible to submit their tenders.

All tenders must be accompanied by a
tender bond guarantee in the amount corres-
ponding to 2% of the Tenderers bid in Slo-
venian Tolars or equivalent in convertible
currency.

3. Submission of tenders

Complete tenders must be delivered by
21rd of July 1997, at the latest, by 11.00 am
(local time) to the address: Government of
the Republic of Slovenia Joint Services, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana. They will be
opened at the same day at 1.00 pm (local
time) at the same address. Only one tende-
rers representative submitting the power of
attorney may attend the opening session.  The
opening  of  tenders  will  follow  PHARE
regulations  for  opening  sessions.

Tender documents may be obtained at the
address bellow, from 9th of June 1997 to 30th

of June 1997 from 9.00–11.00 am (local ti-
me), Monday, Tuesday, Friday. Interested
tenderers may obtain further information or
inspect drawings at Mrs. Vodopivec Marjana
at the following address: Projekt Nova Gori-
ca, d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, tel.
+386-65-23311, faks +386-65-24493.

Vlada RS
Servis skupnih služb

Ob-2408

Center za usposabljanje invalidnih otrok
“Janka Premrla-Vojka” Vipava, Vojkova 33,
Vipava, ponavlja

javni razpis
za nabavo kombibusa

1. Naročnik: Center za usposabljanje in-
validnih otrok “Janka Premrla-Vojka” Vi-
pava, Vojkova 33, Vipava.

2. Predmet razpisa: kombibus.
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3. Zahteve: število sedežev: do 22 (od
tega prostor za 3 invalidske vozičke).

4. Orientacijska vrednost: 10 mio SIT.
5. Dobavni rok: 3–6 mesecev.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejša od 30 dni pred zaključkom razpisa,
– vzorec pogodbe z vključenimi zahteva-

mi iz 3. točke ter ponudbenim predračunom,
– navedba kontaktne osebe ponudnika,
– prospektni material z naslovom servisa.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– rok dobave in garancija,
– reference ponudnika.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprtih kuvertah na naslov: Center za uspo-
sabljanje invalidnih otrok “Janka Premr-
la-Vojka” Vipava, Vojkova 33, Vipava, z
oznako “Ne odpiraj – za razpisno komisijo
– nabava kombibusa”.

Ponudbe je treba poslati priporočeno po
pošti ali vročiti osebno v tajništvu Centra
proti potrdilu. Na zadnji strani kuverte mo-
ra biti razvidna firma in sedež ponudnika.

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

Neveljavne ponudbe bodo vrnjene po-
nudnikom.

9. Pojasnila ali dodatne informacije v zve-
zi z razpisom pošljite v pisni obliki na na-
slov: Center za usposabljanje invalidnih otrok
JPV Vipava, Vojkova 33, 5271 Vipava.

10. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

11. Odpiranje ponudb bo 7 dni po prete-
ku roka za oddajo v Centru JPV Vipava.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 8
dneh po odpiranju ponudb.
Center za usposabljanje invalidnih otrok

Janka Premrla-Vojka, Vipava

Št. 520-05/97 Ob-2414

Občina Vojnik, Keršova ul. 1, Vojnik in
Stanovanjski sklad Občine Celje, objavlja-
ta, na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup prostih stanovanjskih enot
1. Kupec je Občina Vojnik, Keršova ul.

1, Vojnik.
2. Predmet razpisa je nakup prostih sta-

novanjskih enot, ki se nahajajo na območju
Občine Vojnik.

3. Prednost pri izbiri bodo imela prosta
in cenejša stanovanja.

4. Ponudniki so lahko pravne ali fizične
osebe.

5. Ponudniki morajo v vlogi navesti:
– kdo je lastnik stanovanja, z izjavo, da

je stanovanjska enota prosta vseh bremen in
da ni v denacionalizacijskem postopku,

– ceno stanovanjske enote z 2% promet-
nim davkom,

– starost in velikost stanovanjske enote,
– rok izročitve stanovanjske enote.
6. Vlogi  morajo  ponudniki  priložiti  do-

kazilo  o  lastništvu  stanovanjske  enote,  to

je  zemljiškoknjižni  izpisek  ali  pri notarju
overjeno pogodbo o pridobitvi lastništva na
stanovanjski enoti, ki jo prodajajo. Dokazilo
ne sme biti starejše od 1 meseca.

7. Ponudniki morajo ponudbo poslati
najkasneje do 3. 7. 1997 do 10. ure v zaprti
kuverti z oznako “Razpis za nakup stano-
vanjskih enot” na naslov Občina Vojnik,
Keršova ul. 1, 3212 Vojnik.

8. Odpiranje ponudb bo javno, 3. 7. 1997
ob 11. uri v sejni sobi Občine Vojnik, Ker-
šova ul. 1, 3212 Vojnik. Pri odpiranju po-
nudb so lahko navzoči le pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Dodatne informacije ponudniki dobijo na
Občini Vojnik, tel. 063/772-125 pri Mojci
Bombek ali Jelki Samec-Hotko.

Občina Vojnik

Št. 201/97 Ob-2416

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

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup medicinske

opreme za potrebe izobraževalnega in
raziskovalnega dela na Fakulteti za šport

1. Kupec: Fakulteta za šport, Ljubljana,
Gortanova 22.

2. Predmet razpisa
Nabava in montaža naslednje opreme:
– srčni defibrilator z možnostjo EKG iz-

pisa in prikaza na ekranu,
– holter – 24-urni monitoring EKG in

krvnega pritiska,
– oprema za integrarne meritve na po-

dročju srčno žilnega in dihalnega sistema
(spiroergometrija in EKG).

3. Vse dodatne informacije dobite po tel.
1401-077, dr. Jože Vidmar in Radoje dr. Milić.

4. Predvidena vrednost razpisane opre-
me znaša 9,000.000 SIT.

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

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

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

kumentacija.
7. Merila za izbiro najugodnejšega kup-

ca ponudnika:
– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-

nesljivost in sodobnost opreme ter kompati-
bilnost,

– reference za opremo, garancijska doba
in servisiranje,

– tehnična dokumentacija in navodila za
uporabo,

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

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

9. Rok za sprejem ponudb je 23. 6. 1997
do 12. ure na Fakulteti za šport.

10. Odpiranje ponudb bo komisija opravi-
la 23. 6. 1997 ob 12. uri, v sejni sobi Inštituta
Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport

Št. 46200/97-34 Ob-2427

Na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Dom-
žale, Sklad stavbnih zemljišč nove občine
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca ceste in kanalizacije v

srednjih Jaršah podaljšek Rudniške
ceste

1.0. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč
nove občine Domžale.

2.0. Predmet razpisa in orientacijske
vrednosti za razpis.

2.1. Za izvajanje del: podaljšek Rudniške
ceste okvirna vrednost: 2,000.000 SIT.

3.0. Rok izvedbe:
Pričetek: julij 1997.
Zaključek: avgust 1997.
4.0. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5.0. Ponudniki lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo vsak delovnik od 8. do
12. ure v prostorih Občine Domžale, Sklad
stavbnih zemljišč nove občine Domžale, na
Savski ulici 2 v Domžalah. Ponudniki lahko
dobijo potrebne informacije in razlage za
izdelavo ponudbe pri Škorjanc Alešu ali Ha-
bat Marku, tel. št. 721-376 ali faks 714-005.

Odkupnina razpisne dokumentacije je
1.000 SIT, plačljivo v gotovini ali z virma-
nom na žiro račun št. 50120-654-49521 “Raz-
pisna dokumentacija – Rudniška cesta”.

6.0. Pisne ponudbe je potrebno oddati
do 18. 6. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Sklad stavbnih zemljišč nove ob-
čine Domžale, Savska ulica 2, 1230 Dom-
žale, v zaprti ovojnici z napisom “Javni raz-
pis – podaljšek Rudniške ceste – Ne odpi-
raj!”

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Sklada stavbnih zemljišč nove občine Dom-
žale, Savska ulica 2, I. nadstropije – sejna
soba, prvi naslednji dan po roku za oddajo
ponudb ob 15. uri. Kolikor pade dan odpira-
nja na soboto, nedeljo ali praznik je odpira-
nje prvi delovni dan ob isti uri.

7.0. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Sklad stavbnih zemljišč
nove občine Domžale
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Preklic

Št. 15/97 Ob-2337

Obveščamo vas, da preklicujemo zase-
danje 4. redne skupščine delničarjev delni-
ške družbe IGM Strešnik, d.d., Dobruška
vas 45, Škocjan ki je bila sklicana za 20. 6.
1997 ob 15. uri v dvorani Občine Škocjan.

O ponovnem sklicu boste obveščeni na-
knadno.

IGM Strešnik, d.d.,
uprava

Ob-2356

Uprava družbe Dela Prodaje, družbe za
razširjanje in prodajo časopisov, d.d., ob-
javlja

umik točke 5b) dnevnega reda
3. skupščine družbe Delo Prodaja, d.d.,

sklicane za dne 19. 6. 1997 ob 16. uri.
5. točka Odpoklic in izvolitev člana nad-

zornega sveta
b) Izvoli se članica nadzornega sveta po

predlogu nadzornega sveta.
Ta točka se umakne z dnevnega reda

3. skupščine družbe.
Nadzorni svet je dne 24. 5. 1997 podal

umik predloga k izvolitvi člana nadzornega
sveta, zato uprava objavlja navedeno spre-
membo dnevnega reda.

Za upravo Dela Prodajo, d.d.,
predsednik uprave

Ob-2320

Na podlagi 42. člena statuta družbe KIK
Kemijske industrije Kamnik, d.d., začasna
uprava sklicuje

skupščino,

ki bo dne 10. 7. 1997 ob 12. uri v sejni
sobi uprave KIK Kemijske industrije Kam-
nik, d.d., Fužine 9, Kamnik z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
ga 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: sprejme se po-

slovnik o delu skupščine družbe, v predlo-
ženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: sprejme se pred-
lagano letno poročilo o poslovanju za leto
1996.

4. Skupščina sprejme sklep o ugotovitvi
in pokrivanju izgube v letih 1993, 1994 in
1995 in razporeditvi dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta se sprejme sklep o ugotovitvi in po-

krivanju izgube v letih 1993, 1994 in 1995,
ter sklep o ugotovitvi in razporeditvi dobič-
ka za leto 1996.

5. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil or-
gan soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli člane nadzorne-
ga sveta, predstavnike delničarjev.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme-
jo se predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe.

7. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave: sprejme se pred-
lagano sejnino za člane nadzornega sveta v
višini 30.000 SIT neto za člana in 50.000
SIT neto za predsednika.

8. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
se imenuje revizijska hiša Podboršek, k.d.,
Ljubljana.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
K letnemu poročilu sta dala mnenje nad-

zorni svet in izbrani revizor v svojem poro-
čilu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, je na vpogled v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine. V na-
vedenem gradivu so tudi predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoji za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanju skupščine v tajništvu
Uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 45 minut pred zasedanjem, zara-
di 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 60 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni.
KIK kemijska industrija Kamnik, d.d.,

začasna uprava

Ob-2321

Na podlagi določil statuta družbe zača-
sna uprava sklicuje

skupščino,
ki bo dne 7. 7. 1997 ob 11. uri v poslov-

nih prostorih družbe Ljubljana, Resljeva c.
1 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
ga skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-

me poslovnik o delu skupščine družbe, v
predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave: sprejme se poro-
čilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1996 v predloženem besedilu.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za obdobje od leta 1993–1996.

Predlog sklepa uprave: čisti dobiček se
deli po predlogu.

5. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.

Skupščina izvoli predlagane člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev.

6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje Abecedo, d.o.o.

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 skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih pravic delnic, njihovi pooblaščen-
ci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pi-
sno.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpo-
stavitve 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.
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Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Mavrica, d.d., Ljubljana

Št. 7012 Ob-2322

Na podlagi 7.3. člena statuta družbe skli-
cujem

2. skupščino
delniške družbe IMKO Ljubljana, d.d.,

ki bo dne 8. 7. 1997 ob 14. uri na sedežu
družbe Šlandrova 4, Ljubljana-Črnuče.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
karja in imenuje notarja.

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996

na podlagi mnenja nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo družbe za leto 1996.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička za

leto 1996.
Predlog sklepa: dobiček se razporedi po

predlogu uprave in na podlagi mnenja nad-
zornega sveta.

5. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

družba KPMG Slovenija, d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.

6. Odstop in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda je delničarjem na vpogled v splošni
službi družbe od dneva objave sklica do
pričetka skupščine.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci se lahko udeleže skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščini prijavijo splošni službi družbe,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisot-
nost in prevzeli glasovnice.

Vabljene prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica skupščine.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo nova seja z istim dnevnim re-
dom istega dne ob 15. uri v istih prostorih,
na kateri se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

IMKO Ljubljana, d.d.,
direktor družbe

Ob-2323

Na podlagi 14. člena statuta družbe IMP
Livar, d.d., Ivančna Gorica, Ljubljanska ce-
sta 43, začasna uprava sklicuje

prvo skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 8. 7. 1997 ob 16. uri v prosto-
rih družbe (sejna soba) na Ljubljanski cesti

43 v Ivančni Gorici z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine.

2. Razporeditev rezultatov poslovanja za
leto 1993, 1994, 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlog raz-
poreditve rezultatov poslovanja v letih 1993,
1994, 1995 po predlogu uprave.

Iz skupno ugotovljenega dobička za leto
1993 (v znesku 98.349,30 SIT in revaloriza-
cija 28.003,80 SIT) ter iz dobička za leto
1995 (v znesku 36,059.917,47 SIT) se naj-
prej pokrije ugotovljena izguba v letu 1994
v višini 35,858.391,10 SIT, preostanek do-
bička v skupni višini 327.879,49 SIT pa se
razporedi v rezerve družbe.

3. Letno poročilo družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo družbe in predlog za pokrivanje tekoče
izgube v letu 1996 po predlogu uprave.

Tekoča izguba družbe za leto 1996 v
višini 99,608.289,18 SIT se pokrije v na-
slednjih petih letih v breme prihodnjih re-
zultatov poslovanja.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se naslednje

dopolnitve statuta družbe:
4.1. Doda se tretji odstavek 16. člena sta-

tuta, ki se glasi:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo ude-
ležbo na skupščini predhodno pisno prijavi-
jo upravi družbe najkasneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine družbe.

5. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
5.1. Razreši se člane začasnega nadzor-

nega sveta;
5.2. Izvoli se nov nadzorni svet po pred-

loženem predlogu:
– Adrijan Rožič,
– Mirjan Žorž,
– Ivanka Parovel,
– Tomaž Trobiš.
Dva člana nadzornega sveta je imenoval

svet delavcev, in sicer:
– Jakopin Jožica in
– Radoš Janez.
6. Določitev nagrad članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

loženi predlog glede višine sejnine članom
nadzornega sveta.

Za člane nadzornega sveta se določi sej-
nina v višini 20.000 SIT neto, za predsedni-
ka nadzornega sveta pa 25.000 SIT.

7. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1996 in 1997.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1996 in 1997 se imenuje revi-
zijska družba Dubarič, d.n.o., svetovanje in
revidiranje, s sedeža Dunajska 199, Ljublja-
na.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo v splošni službi v pro-
storih družbe IMP Livar, d.d., Ljubljanska
cesta 43, Ivančna Gorica, vsak delovni dan
v tednu med 11. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic, oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po

pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob vstopu v prostor skupščine. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
pred začetkom skupščine predloženo druž-
bi.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne družbe istega dne ob 18. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v preddverju sej-
ne sobe družbe pol ure pred začetkom
skupščine.

Vse delničarje oziroma njihove poob-
laščence, ki se nameravajo udeležiti skupšči-
ne družbe, vljudno prosimo, da svojo ude-
ležbo predhodno pisno najavijo upravi druž-
be, in sicer najkasneje do četrtka
26. 6. 1997.

IMP Livar, d.d., Ivančna Gorica
začasna uprava

predsednik začasnega nadzornega sveta

Št. 103 Ob-2324

Na podlagi določil statuta delniške druž-
be MIK  modna konfekcija, d.d., Prebold
direktor družbe sklicuje

2. redno skupščino družbe,
ki bo dne 10. 7. 1997 ob 14. uri v prosto-

rih Kinodvorane Prebold.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti skupščine in izvolitev organov
skupščine in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na sklepčna in lahko veljavno odloča.

Imenuje se predsednik skupščine, dva
preštevalca glasov, zapisnikar in notar.
Skupščina potrdi predlagani dnevni red.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1996 z mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju za leto 1996 z
mnenjem nadzornega sveta in revizijske hi-
še.

3. Sprejem sklepa o pokritju izgube po
zaključnem računu za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o po-
kritju izgube po zaključnem računu za leto
1996.

4. Predlog poslovnega načrta za leto
1997.

Predlog sklepa: potrdi se poslovni načrt
za leto 1997.

5. Določitev revizorja družbe za leto
1997.

Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor za leto 1997.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Preboldu vsak delovni dan od 8. do 13.
ure. Delničarji lahko sporočajo svoje pred-
loge družbi v 7 dneh po objavi zasedanja
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obraz-
loženi in posredovani na sedež družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic z oznako A, B, C in G oziroma njihovi
pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Pogoj
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za udeležbo in glasovanje na skupščini je,
da delničar oziroma njegov pooblaščenec
tri dni pred pričetkom skupščine pisno na-
pove svojo udeležbo pri upravi družbe.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo poslati
tudi pooblastilo, ki mora vsebovati splošne
podatke (ime, priimek, naslov, rojstni poda-
tek) pooblastitelja in pooblaščenca, število
glasov, kraj in datum ter lastnoročni podpis
pooblastitelja.

Dvorana bo odprta od 13. ure dalje. Del-
ničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja pri-
sotnosti na podlagi dokumenta o identifika-
ciji, podpisa seznama prisotnih udeležencev
in prevzema glasovnic zglasijo na mestu
zasedanja skupščine vsaj pol ure pred pri-
četkom skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje z istim dnevnim redom istega dne
na mestu prvega sklica ob 15. uri. Ob ponvo-
nem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

MIK Modna konfekcija, d.d., Prebold,
direktor družbe

Ob-2325

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in točke 7.3 statuta del-
niške družbe uprave sklicuje

2. skupščino
delničarjev Sava, gumarska in kemična
industrija, d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6,

ki bo v četrtek, 10. julija 1997, ob 10. uri
v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana
št. 15 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina sprejema predlog dnev-
nega reda in predloge za imenovanje orga-
nov skupščine.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: sprejme se letno poročilo za leto
1996 po predlogu uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta.

3. Uporaba dobička iz leta 1993, 1994,
1995 in 1996.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: dobiček se uporabi po predlogu
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za

revizorja računovodskih izkazov za leto
1997 se imenuje KPMG, d.o.o., Slovenija,
Dunajska 21, Ljubljana.

5. Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: sprejmejo se spremembe statuta po
predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta.

6. Nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: članom nadzornega sveta se izpla-
čajo nagrade po predlogu uprave in ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino vključno s tekstom
predloženih sprememb statuta je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Kranju,
Škofjeloška c. 6, tajništvo Splošno pravne-
ga področja, vsak delovnik od 9. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti

v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu Splo-
šno pravnega področja, v Kranju, Škofje-
loška c. 6.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oznake A, B. F, G in H ter njihovi poob-
laščenci in zastopniki pod pogojem, da naj-
manj tri dni pred skupščino družbi pisno
prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji bodo sklepe k točkam dnev-
nega reda od 1-5 sprejemali z navadno ve-
čino oddanih glasov na skupščini. Sklep k
6. točki predlaganega dnevnega reda bo
sprejet z večino najmanj treh četrtin pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapita-
la.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali pooblaščencu na podlagi glasovni-
ce, ki jo sprejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo mora biti pisno.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, t.j. 10. julija
1997 ob 11. uri v istem prostoru. Na ponov-
nem zasedanju skupščina odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Sava, gumarska in kemična industrija,
d.d., predsednik uprave

Ob-2326

Na podlagi določil statuta družbe Tima
Holding d.d. Maribor, direktor družbe skli-
cuje redno sejo

skupščine družbe,
ki bo v torek, 8. julija 1997, bo 12. uri, v

prostorih Veletrgovine VEMA export-im-
port d.d. Maribor, Tržaška c. 65, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine, zapisnikar, preštevalca glasov in
notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red skupščine.
4. Obravnava sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: potrdijo se spremembe

statuta družbe Tima Holding d.d., Maribor.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
Gradivo, o katerem odloča skupščina je

delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Mariboru, Svetozarevska 10/II – vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
pooblaščenci ali zastopniki, ki se morajo
izkazati z verodostojnim pisnim pooblasti-
lom in ga oddati pred začetkom seje.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Tima Holding d.d.
direktor

Ob-2327

Na podlagi določb 34., 35., 39. in 42.
člena statuta Abanke d.d., Ljubljana sklicu-
je

IX. redni zbor
Abanke d.d., Ljubljana,

ki bo 30. junija 1997 ob 11. uri v konfe-
renčni sobi WTC v Ljubljani, na Dunajski c.
156 v XV. nadstropju.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, izvolitev organov

zbora banke ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: zbor banke potrdi sesta-

vo organov zbora banke: delovno pred-
sedstvo zbora banke, komisijo za štetje gla-
sov, zapisnikarja in notarja.

2. Poročilo generalnega direktorja o po-
slovanju banke za leto 1996 s poročilom
nadzornega odbora, mnenjem revizijske
družbe Coopers & Lybrand, predlogom za
delitev dobička banke in predlogom za do-
ločitev nagrad.

Predlog sklepov:
– zbor banke sprejme poročilo o poslo-

vanju banke za leto 1996.
– zbor banke sprejme poročilo nadzor-

nega odbora.
– zbor banke sprejme mnenje revizijske

družbe Coopers & Lybrand.
– zbor banke sprejme predlog za delitev

dobička banke.
– zbor banke določi nagrade za člane

upravnega in nadzornega odbora.
3. Plan in poslovna politika Abanke d.d.,

Ljubljana za leto 1997.
Predlog sklepa: zbor banke sprejme plan

in poslovno politiko za leto 1997.
4. Ugotovitve o neto dolžnikih Abanke

(43. člen zakona o bankah in hranilnicah).
Predlog sklepa: zbor banke sprejme sklep

o ugotovitvi neto dolžnikov banke.
5. Imenovanje revizorja za poslovno le-

to 1997.
Predlog sklepa: zbor banke imenuje za

revidiranje poslovanja banke za leto 1997
revizijsko družbo Coopers & Lybrand d.d.,
Ljubljana.

6. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta Abanke d.d., Ljubljana.

Predlog sklepov:
– zbor banke sprejme spremembe in do-

polnitve statuta Abanke d.d., Ljubljana.
– zbor banke sprejme prečiščeno besedi-

lo statuta Abanke d.d., Ljubljana.
7. Razrešitev članov upravnega in nad-

zornega odbora banke.
Predlog sklepa: zbor banke razreši člane

upravnega in nadzornega odbora v sedanji
sestavi.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zbor banke izvoli člane

nadzornega sveta v predlagani sestavi.
Seje zbora se lahko udeležijo z mož-

nostjo uporabe glasovalne pravice tisti del-
ničarji, ki najkasneje 10 dni pred sejo zbo-
ra izročijo svoje delnice v hrambo Abanki
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58 (oddelek
sredstev, soba 709/VII. nadstropje).

Delničarji se udeležijo zbora sami ali
pisno pooblastijo zastopnika. Več delničar-
jev lahko pooblasti enega zastopnika.

Delničarji morajo pred začetkom zbora
predložiti potrdilo o sprejemu delnic v hram-
bo. Zastopniki delničarjev morajo predloži-
ti tudi pisno pooblastilo.

Gradivo za sejo zbora je na vpogled v
sekretariatu banke v Ljubljani na Slovenski
58, v Glavni podružnici Maribor in v Glavni
podružnici Koper.
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V primeru, da zbor banke ni sklepčen v
skladu z določbami 37. oziroma 38. člena
statuta, bo ponovno zasedanje zbora istega
dne ob 12. uri.

Takrat bo zbor veljavno odločal ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Abanka d.d. Ljubljana
predsednik upravnega odbora

Ob-2328

Na osnovi statuta PID Zlati Medaljon
d.d., Svetozarevska 10, Maribor sklicujeta
direktor in nadzorni svet PID Zlati Meda-
ljon d.d.,

4. skupščino
pooblaščene investicijske družbe Zlati

Medaljon d.d.
Skupščina bo dne 14. julija 1997 ob 8.

uri v poslovnem klubu hotela Piramida Ma-
ribor, Ulica heroja Šlandra 10 v Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščin in potrdi se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in imenu-
je se notar po predlogu, ki postane sestavni
del sklepa.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la z računovodskimi izkazi ter poročilom
direktorja družbe za leto 1996, mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizijske hi-
še ter predloga pokrivanja izgube.

Predlog sklepa:
3.1. sprejme se letno poročilo za leto

1996 z revidiranimi računovodskimi izkazi
in mnenjem nadzornega sveta, ki postanejo
sestavni del sklepa.

3.2. Prenesena izguba iz leta 1995 v vi-
šini 58,915.278 SIT in izguba za leto 1996 v
višini 607,737.535,56 SIT se pokrijeta v bre-
me revalorizacijskega popravka kapitala, ta-
ko, da ta znaša na dan 31. 12. 1996
553,253.776,26 SIT.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja za leto 1997 po predlo-
gu nadzornega sveta, ki postane sestavni
del sklepa.

5. Obravnava in sprejem sklepa o preob-
likovanju PID Zlati Medaljon d.d. v redno
delniško družbo.

Predlog sklepa: PID Zlati Medaljon d.d.
se preoblikuje v redno delniško družbo Me-
daljon, finančna družba d.d. Sklep začne
veljati z dnem pridobitve soglasja Agencije
za trg vrednostnih papirjev in z dnem vpisa
preoblikovanja ter sprememb statuta družbe
v sodni register.

6. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta PID Zlati Medaljon d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predloženi vsebini. Spremembe sta-
tuta pričnejo veljati z dnem vpisa sprememb
v sodni register.

7. Obravnavanje in sprejem sklepa o pre-
nehanju veljavnosti pogodbe o upravljanju
s Probanko – DZU d.o.o.

Predlog sklepa: pogodba o upravljanju,
sklenjena med PID Zlati Medaljon d.d. in

Probanko – DZU d.o.o. sporazumno prene-
ha veljati z dnem, ko Agencija za trg vred-
nostnih papirjev izda soglasje k sklepu
skupščine PID Zlati Medaljon d.d. o preob-
likovanju v redno delniško družbo in z dnem
vpisa preoblikovanja v redno delniško druž-
bo v sodni register.

8. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: v nadzorni svet se s

5. 7. 1997 imenujejo za čas, vendar ne dlje
kot za eno leto, ko prva redna skupščina
Medaljon finančna družba d.d. imenuje no-
vi nadzorni svet, dosedanji člani.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

in pooblaščeni zastopniki, ki svojo udelež-
bo na skupščini v skladu s točko 10.2.3.
statuta prijavijo družbi vsaj 3 dni pred
skupščino. Zaradi potreb identifikacije upra-
vičencev do udeležbe in glasovanja zamud-
niki ne bodo imeli vstopa v dvorano.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo skupščina ponovno zasedala istega
dne ob 14. uri na sedežu družbe PID Zlati
Medaljon d.d., Svetozarevska 10, Maribor.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe Svetozarev-
ska 10, Maribor od 16. 6. 1997 naprej vsak
delovnik med 9. in 12. uro v tajništvu Pro-
banke – DZU d.o.o.

PID Zlati Medaljon d.d.
nadzorni svet

direktor

Ob-2330

Na osnovi stauta PID Zlata Moneta II d.d.,
Svetozarevska 10, Maribor sklicujeta direktor
in nadzorni svet PID Zlata Moneta II d.d.,

3. skupščino
pooblaščene investicijske družbe Zlata

Moneta II d.d.
Skupščina bo dne 14. julija 1997 ob 12.

uri v poslovnem klubu hotela Piramida Ma-
ribor, Ulica heroja Šlandra 10 vMariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščin in potrdi se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in imenu-
je se notar po predlogu, ki postane sestavni
del sklepa.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la z računovodskimi izkazi ter poročilom
direktorja družbe za leto 1996, mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizijske hi-
še ter predloga pokrivanja izgube.

Predlog sklepa:
3.1. sprejme se letno poročilo za leto

1996 z revidiranimi računovodskimi  izkazi
in mnenjem nadzornega sveta, ki postanejo
sestavni del sklepa.

3.2. Prenesena izguba iz leta 1995 v vi-
šini 9,978.794,23 SIT in tekoča izguba v
višini 1.355,091.608,72 SIT se pokrijeta v
breme revalorizacijskega popravka kapita-
la, tako, da ta znaša na dan 31. 12. 1996
4.214,823.450 SIT.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja za leto 1997 po predlo-
gu nadzornega sveta, ki postane sestavni
del sklepa.

5. Obravnava in sprejem sprememb  sta-
tuta PID Zlata Moneta II d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predloženi vsebini. Spemembe sta-
tuta pričnejo veljati z dnem vpisa sprememb
v sodni register.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje nad-

zorni svet po predlogu nadzornega sveta, ki
postane sestavni del sklepa.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

in pooblaščeni zastopniki, ki svojo udelež-
bo na skupščini v skladu s točko 10.2.3.
statuta prijavijo družbi vsaj 3 dni pred
skupščino. Zaradi potreb identifikacije upra-
vičencev do udeležbe in glasovanja zamud-
niki ne bodo imeli vstopa v dvorano. Če na
skupščini ne bo dosežena sklepčnost, bo
skupščina ponovno zasedala istega dne ob
16. uri na sedežu družbe PID Zlata Moneta
II d.d., Svetozarevska 10, Maribor. Na po-
novnem zasedanju bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe Svetozarev-
ska 10, Maribor od 16. 6. 1997 naprej vsak
delovnik med 9. in 12. uro v tajništvu Pro-
banke – DZU d.o.o.

PID Zlata Moneta II d.d.
nadzorni svet

direktor

Ob-2331

Na osnovi statuta PID Zlata Moneta d.d.,
Svetozarevska 10, Maribor sklicujeta direk-
tor in nadzorni svet PID Zlata Moneta d.d.,

4. skupščino
pooblaščene investicijske družbe Zlata

Moneta d.d.
Skupščina bo dne 14. julija 1997 ob 10.

uri v poslovnem klubu hotela Piramida Ma-
ribor, Ulica heroja Šlandra 10 v Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščin in potrdi se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in imenu-
je se notar po predlogu, ki postane sestavni
del sklepa.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la z računovodskimi izkazi ter poročilom
direktorja družbe za leto 1996, mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizijske hi-
še ter pokrivanja izgube.

Predlog sklepa:
3.1. sprejme se letno poročilo za leto

1996 z revidiranimi računovodskimi izkazi
in mnenjem nadzornega sveta, ki postanejo
sestavni del sklepa.

3.2. Prenesena izguba iz leta 1995 v vi-
šini 203,489.329,88 SIT in tekoča izguba v



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 33 – 6. VI. 1997 Stran 2605

višini 1.234,095.769,48 SIT se pokrijeta v
breme revalorizacijskega popravka kapita-
la, tako, da ta znaša na dan 31. 12. 1996
2.948,794.850,45 SIT.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja za leto 1997 po predlo-
gu nadzornega sveta, ki postane sestavni
del sklepa.

5. Povečanje osnovnega kapitala PID
Zlata Moneta d.d.

Predlog sklepa:
5.1. skupščina ugotavlja, da je osnovni

kapital družbe z dosedanjih 6.123,000.000
SIT povečan na 7.912,963.000 SIT. Pove-
čanje osnovnega kapitala je bilo izvedeno z
vložki v obliki lastninskih certifikatov ob-
čanov in denarnimi vložki zaradi česar bo
družba po vpisu povečanja osnovnega kapi-
tala v sodni register izdala 1,789.963 imen-
skih navadnih delnic po nominalni vredno-
sti 1.000 SIT,

5.2. skupščina ugotavlja, da je bila raz-
delitev delnic opravljena,

5.3. skupščina ugotavlja, da znaša šte-
vilo delnic, do katerih je iz naslova povrni-
tve dejanskih stroškov povečanja osnovne-
ga kapitala PID upravičen ustanovitelj –
Probanka DZU d.o.o., 89.498 kar znaša 5%
od zneska povečanega osnovnega kapitala
PID,

5.4. skupščina ugotavlja, da je bilo po-
večanje osnovnega kapitala v višini
1.789,963.000 SIT zagotovljeno že, ko je
bilo vpisanih in pravilno vplačanih
1,700.465 delnic po prodajni ceni 1.053
SIT, medtem ko znaša dejansko vplačani
kapital 1.790,589.645 SIT. Razlika v viši-
ni 626.645 SIT je nastala zaradi razlike
med prodajno ceno delnice v višini 1.053
SIT in nominalno ceno delnice v višini
1.000 SIT in ima pravno naravo vplačane-
ga presežka. Po sklepu skupščine je bila
izključena prednostna pravica do novih
delnic.

6. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta PID Zlata Moneta d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predloženi vsebini. Spremembe sta-
tuta pričnejo veljati z dnem vpisa sprememb
v sodni register.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje nad-

zorni svet po predlogu nadzornega sveta, ki
postane sestavni del sklepa.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

in pooblaščeni zastopniki, ki svojo ude-
ležbo na skupščini v skladu s točko 10.2.3.
statuta prijavijo družbi vsaj 3 dni pred
skupščino. Zaradi potreb identifikacije
upravičencev do udeležbe in glasovanja
zamudniki ne bodo imeli vstopa v dvora-
no.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo skupščina ponovno zasedala istega
dne ob 15. uri na sedežu družbe PID Zlata
Moneta d.d., Svetozarevska 10, Maribor. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe Svetozarev-
ska 10, Maribor od 16. 6. 1997 naprej vsak

delovnik med 9. in 12. uro v tajništvu Pro-
banke – DZU d.o.o.

PID Zlata Moneta d.d.
nadzorni svet

direktor

Št. 074 Ob-2332

Na podlagi 20. člena statuta delniške
družbe sklicuje uprava

3. skupščino
delniške družbe Guma d.d. Grosuplje,

ki bo dne 7. julija 1997 ob 12. uri na
sedežu družbe Brezje pri Grosupljem 1c,
Grosuplje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov, notar za
sestavo notarskega zapisnika in zapisnikar.

3. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo za leto 1996, skupaj z revi-
zisjkim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.

4. Obravnava in sprejem plana poslova-
nja za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se plan poslova-
nja za leto 1997.

5. Radelitev nerazporejenega dobička za
leto 1995 in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razdelitev dobička za leto 1995 in 1996.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja delniške

družbe Guma Grosuplje se imenuje revizij-
ska družba MT&D d.o.o. iz Ljubljane za
leto 1997.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na upravi družbe
Brezje pri Grosupljem 1c vsak delovnik od
10. do 12. ure pri vodji finančno računo-
vodskega sektorja.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh
od objave svoje pripombe ter spremenje-
valne oziroma dopolnilne predloge pisno
sporočijo upravi. Uprava bo o utemeljenih
predlogih sprejela svoja stališča in bo o
spremenjenih predlogih najpozneje v 12
dneh po sklicu skupščine obvestila delni-
čarje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se iz-
kažejo s potrdilom o vplačanih delnicah ali
s pisnim pooblastilom delničarja.

Zaradi lažje izvedbe skupščine prosimo
delničarje, njihove pooblaščence in zastop-
nike, ki se nameravajo udeležiti skupščine,
da svojo udeležbo pisno prijavijo 3 dni pred
sejo skupščine.

Vsaka delnica daje delničarjem 1 glas.
Glasuje se javno. Če je prvi sklic skupščine
neuspešen se skupščina ponovi istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Po ponovnem
sklicu ob skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Guma d.d. Grosuplje
uprava družbe

Ob-2333

Na podlagi 40. člena statuta družbe Ko-
munalno podjetje Ptuj, d.d., začasna uprava
sklicuje

skupščino,
ki bo dne 9. 7. 1997 ob 12. uri v poslov-

nih prostorih družbe v Ptuju, Žnidaričevo
nabrežje 3, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
ga 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-

me poslovnik o delu skupščine družbe, v
predloženem besedilu.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa uprave:
sprejme se poročilo uprave o poslovanju
podjetja za leto 1996 v predloženem besedi-
lu.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta se sprejme sklep o ugotovitvi in deli-
tvi dobička za leto 1996.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju začasnega nadzornega sveta: sprej-
mejo se predlagane spremembe in dopolni-
tve statuta družbe.

6. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: oblikuje se sklad
lastnih delnic iz prostih rezerv v višini
38,000.000 SIT.

7. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil or-
gan soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli člane nadzorne-
ga sveta, predstavnike delničarjev.

8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 30.000 SIT neto za člana in
40.000 SIT neto za predsednika.

9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje Prelog - Simam Revizi-
ja, d.o.o., in drugi k.d., Ptuj.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
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7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic 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 za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.,

začasna uprava

Ob-2334

Na podlagi 36. člena statuta družbe Iskra
Sem, Elementi za elektroniko, d.d., Ljublja-
na, začasna uprava sklicuje

skupščino,
ki bo dne 7. 7. 1997 ob 8. uri v poslovnih

prostorih družbe v Ljubljani, Cesta dveh ce-
sarjev 403, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
ga 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-

me poslovnik o delu skupščine družbe, v
predloženem besedilu.

3. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli člane nadzorne-
ga sveta, predstavnike delničarjev.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

5. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 300 DEM neto za člana in
400 DEM neto za predsednika.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje MT & D, d.o.o., Ljublja-
na, Komenskega 14.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo  delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic 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 za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni.
Iskra Sem, Elementi za elektroniko, d.d.,

začasna uprava

Ob-2335

Na podlagi 45. člena statuta KDD – Cen-
tralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljub-
ljana uprava KDD sklicuje

3. redno skupščino
delničarjev KDD – Centralne klirinško

depotne družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 8. julija 1997 ob 12. uri v

veliki konferenčni dvorani v pritličju poslov-
ne stavbe TR3, Trg republike 3, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna in potrdi se predlagani dnevni
red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

log sestave delovnih teles.
3. Obravnava in sprejem spremembe sta-

tuta.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pre-

čiščeno besedilo statuta.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo za leto 1996.
5. Sprejem razporeditve dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano razporeditev dobička.
6. Sprejem smernic poslovne politike ter

načrta poslovnega izida in naložb v osnov-
na sredstva za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane smernice poslovne politike ter načrt
poslovnega izida in naložb v osnovna
sredstva za leto 1997.

7. Uskladitev sejnin članov nadzornega
sveta KDD.

8. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

lagano revizijsko hišo za revizijo poslova-
nja za leto 1997.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji KDD se skupščine lahko ude-

ležijo po pooblaščencu oziroma zastopniku,
ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oziroma
njihovi zastopniki ali pooblaščenci so dolž-
ni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred
sejo skupščine ter predložiti pooblastila za
zastopanje najmanj eno uro pred začetkom
skupščine pri za to pooblaščenemu delavcu
KDD. Najmanj eno uro pred začetkom
skupščine morajo svoje pisno pooblastilo
predložiti tudi morebitni skupni zastopniki
več delničarjev.

Za delničarje KDD štejejo osebe, v ko-
rist katerih so delnice vsaj tri dni pred sejo
skupščine vknjižene na računih vrednostnih
papirejv, ki se vodijo pri KDD.

Skupščina delničarjev veljavno odloča,
če so na njej navzoči delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo najmanj petdeset
odstotkov osnovnega kapitala. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine KDD isti dan ob 13. uri na istem
mestu. Na ponovni seji skupščina delničar-
jev veljavno odloča ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Gradivo k točkam dnevnega reda je na
vpogled delničarjem v tajništvu družbe na Tr-
gu republike 3 v Ljubljani vsak delavnik od
9. 6. 1997 do 4. 7. 1997 med 10. in 12. uro.

KDD Centralna klirinško depotna
družba, d.d., Ljubljana

direktor

Št. 18/1997 Ob-2336

Začasna uprava Les trgovina in storitve,
d.d., Rogozniška 4, Ptuj, na podlagi določi-
la 6.6. točke statuta družbe sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo v sredo, 9. julija 1997 ob 9. uri na
sedežu družbe na Ptuju, Rogozniška 4, ter
predlaga naslednji dnevni red in sprejem
sklepov:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti skupščine – seji pri-
sostvuje notar Andrej Šocmen.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po pred-
logu uprave.

3. Seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlaganem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.
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6. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju v letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1996 in načrt delovanja
družbe za leto 1997.

7. Imenovanje uprave delniške družbe in
potrditev individualnih pogodb s člani upra-
ve.

Predlog sklepa: imenuje se uprava del-
niške družbe in individualne pogodbe.

8. Imenovanje revizorja za revizijo ra-
čunovodskega izkaza za leto 1997.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskega izkaza za leto 1997 se imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo po predlogu
začasne uprave.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na pogled na upravi družbe
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave pa do pričetka zasedanja skupščine.

Delničarji lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine predlagajo dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge
sklepov. Skupščine se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno oddati tri dni pred sejo skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro pred
ugotovitvijo nesklepčnosti v istih prostorih.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Les, trgovina in storitve, d.d., Ptuj
predsednik začasne uprave

Ob-2338

Na podlagi 10.2.2. točke statuta poob-
laščene Pomurske investicijske družbe d.d.,
Murska Sobota, Trg zmage 7, direktor Po-
murske investicijske družbe d.d. vabi delni-
čarje na

3. sejo skupščine
Pomurske investicijske družbe d.d.,
ki bo v torek 8. 7. 1997, ob 15. uri v sejni

sobi LB Pomurske banke d.d., Trg zmage 7,
Murska Sobota.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine in imenuje notar po predlogu skli-
catelja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996 z mnenjem revizorja.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta uprava družbe predlaga sklep:
sprejme se letno poročilo Pomurske investi-
cijske družbe d.d. za leto 1996.

3. Potrditev pogodbe o pripojitvi Pomur-
ske investicijske družbe 2 d.d. in Pomurske
investicijske družbe 3 d.d. k Pomurski inve-
sticijski družbi d.d.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana po-
godba o pripojitvi, sklenjena med Pomur-
sko investicijsko družbo d.d. kot prevzem-
no družbo in Pomursko investicijsko druž-
bo 2 d.d. ter Pomursko investicijsko družbo
3 d.d. kot prevzeti družbi.

Delničar Pomurske investicijske družbe 2
d.d.  in Pomurske investicijske družbe 3 d.d.
dobi za eno navadno delnico na ime, po no-
minalni vrednosti 1.000 SIT, eno navadno
delnico na ime Pomurske investicijske druž-
be d.d., po nominalni vrednosti 1.000 SIT.

Pooblaščenca prevzemne družbe, ki bo-
sta pred notarjem podpisala notarski zapis
te pripojitvene pogodbe sta Ivan Vizjak in
Roman Ratkai.

4. Povečanje osnovnega kapitala zaradi
izvedbe pripojitve.

Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se zaradi iz-

vedbe postopka pripojitve družb Pomurska
investicijska družba 2 d.d. in Pomurska in-
vesticijska družba 3 d.d. k Pomurski inve-
sticijski družbi d.d. poveča za 3.014,948.000
SIT, in sicer se poveča za osnovni kapital
obeh prevzetih družb.

2. Osnovni kapital družbe se poveča na
8.214,948.000 SIT po vpisu pripojitve v sod-
ni register.

Družba bo zaradi izvedbe postopka pri-
pojitve izdala 3,014.948  novih navadnih
delnic na ime z nominalno vrednostjo 1.000
SIT.

Višina povečanega osnovnega kapitala
prevzemne družbe je enaka višini osnovne-
ga kapitala obeh prevzetih družb, in sicer je
osnovni kapital Pomurske investicijske
družbe 2 d.d.  2.324,691.000 SIT, osnovni
kapital Pomurske investicijske družbe 3 d.d.
pa 690,257.000 SIT.

5. Sprejem ugotovitvenega sklepa o vi-
šini odobrenega kapitala.

Predlog sklepa: skupščina sprejme ugo-
tovitveni sklep o višini odobrenega kapita-
la, ki se zaradi izvedbe pripojitve oziroma
povečanja osnovnega kapitala poveča iz
260,000.000 SIT na 410,748.000 SIT.

6. Potrdilo predloga uprave s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta o pokrivanju iz-
gube za poslovno leto 1995 in 1996.

Predlog sklepa: potrdi se predlog o po-
krivanju izgube za poslovno leto 1995 in
1996.

7. Nagrade in povračila stroškov članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina nagrade in povračil stroškov za člane
nadzornega sveta po predlogu uprave in nad-
zornega sveta.

8. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 1997.

Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu nadzornega sveta.

9. Sprejem spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membo statuta v predloženem besedilu.
10. Imenovanje novega člana nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega

sveta se imenuje Marjan Maček za novega
člana nadzornega sveta.

Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-

ko udeleži seje skupščine in na njej glasuje,
če svojo udeležbo v skladu s statutom druž-
be pisno prijavi najmanj tri dni pred skupšči-
no.

Prijavi je potrebno priložiti kopijo potr-
dila o imetju delnic Pomurske investicijske
družbe d.d. in pooblastilo, če se bo skupšči-
ne udeležil pooblaščenec.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kata-
rem se skupščina znova sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino bo vsem delničar-
jem na vpogled na sedžu Pomurske družbe
za upravljanje skladov d.d., Kocljeva 14a,
Murska Sobota, vsak delovnik med 12. in
14. uro.

Pomurska investicijska družba d.d.,
Murska Sobota

direktor

Ob-2339

Na podlagi 10.2.2. točke statuta poob-
laščene Pomurske investicijske družbe 2
d.d., Murska Sobota, Kocljeva 14a, direktor
Pomurske investicijske družbe 2 d.d. vabi
delničarje na

3. sejo skupščine
Pomurske investicijske družbe 2 d.d.,

ki bo v torek 8. 7. 1997, ob 13. uri v sejni
sobi LB Pomurske banke d.d., Trg zmage 7,
Murska Sobota.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine in imenuje notar po predlogu skli-
catelja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996 z mnenjem revizorja.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta uprava družbe predlaga sklep:
sprejme se letno poročilo Pomurske investi-
cijske družbe 2 d.d. za leto 1996.

3. Potrditev pogodbe o pripojitvi Pomur-
ske investicijske družbe 2 d.d. in Pomurske
investicijske družbe 3 d.d. k Pomurski inve-
sticijski družbi d.d.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana po-
godba o pripojitvi, sklenjena med Pomur-
sko investicijsko družbo d.d. kot prevzem-
no družbo in Pomursko investicijsko druž-
bo 2 d.d. ter Pomursko investicijsko družbo
3 d.d. kot prevzeti družbi.

Delničar Pomurske investicijske družbe 2
d.d.  in Pomurske investicijske družbe 3 d.d.
dobi za eno navadno delnico na ime, po no-
minalni vrednosti 1.000 SIT, eno navadno
delnico na ime Pomurske investicijske druž-
be d.d., po nominalni vrednosti 1.000 SIT.

Pooblaščenca prevzemne družbe, ki bo-
sta pred notarjem podpisala notarski zapis
te pripojitvene pogodbe sta Ivan Vizjak in
Roman Ratkai.

Zastopnik za prejem delnic je Ivan Viz-
jak.

4. Ugotovitveni sklep o znesku vpisane-
ga in vplačanega povečanja osnovnega ka-
pitala z drugo emisijo delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme ugo-
tovitveni sklep o znesku vpisanega in vpla-
čanega osnovnega kapitala v znesku
374,691.000 SIT, tako da se osnovni kapital
družbe z dosedanjih 1.950,000.000 SIT po-
veča na 2.324,691.000 SIT z drugo emisijo
delnic.

Skupščina potrdi višino ustanovitvenih
stroškov, ki gredo v breme pooblaščene in-
vesticijske družbe in znašajo 5% od njenega
osnovnega kapitala. Stroški se ustanovitelju
Pomurski družbi za upravljanje skladov po-
vrnejo z dodelitvijo 18.735 delnic, kar pred-
stavlja 5% od skupnega števila izdanih del-
nic v drugi emisiji. Ustanovitveni stroški
obeh emisij se povrnejo Pomurski družbi za
upravljanje skladov z dodelitvijo 116.235
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delnic, kar predstavlja 5% od vseh izdanih
delnic.

5. Potrditev predloga uprave s pozitiv-
nim mnenjem nadzornega sveta o pokriva-
nju izgube za poslovno leto 1995 in 1996.

Predlog sklepa: potrdi se predlog o po-
krivanju izgube za poslovno leto 1995 in
1996.

6. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 1997.

Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu nadzornega sveta.

Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-

ko udeleži seje skupščine in na njej glasuje,
če svojo udeležbo v skladu s statutom druž-
be pisno prijavi najmanj tri dni pred skupšči-
no.

Prijavi je potrebno priložiti kopijo potr-
dila o imetju delnic Pomurske investicijske
družbe 2 d.d. in pooblastilo, če se bo
skupščine udeležil pooblaščenec.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina znova sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino bo vsem delničar-
jem na vpogled na sedžu Pomurske družbe
za upravljanje skladov d.d., Kocljeva 14a,
Murska Sobota, vsak delovnik med 12. in
14. uro.

Pomurska investicijska družba 2 d.d.,
Murska Sobota

direktor

Ob-2340

Na podlagi 10.2.2. točke statuta poob-
laščene Pomurske investicijske družbe 3
d.d., Murska Sobota, Kocljeva 14a, direktor
Pomurske investicijske družbe 3 d.d. vabi
delničarje na

2. sejo skupščine
Pomurske investicijske družbe 3 d.d.,
ki bo v torek 8. 7. 1997, ob 11. uri v sejni

sobi LB Pomurske banke d.d., Trg zmage 7,
Murska Sobota.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine in imenuje notar po predlogu skli-
catelja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996 z mnenjem revizorja.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta uprava družbe predlaga sklep:
sprejme se letno poročilo Pomurske investi-
cijske družbe 3 d.d. za leto 1996.

3. Potrditev pogodbe o pripojitvi Pomur-
ske investicijske družbe 2 d.d. in Pomurske
investicijske družbe 3 d.d. k Pomurski inve-
sticijski družbi d.d.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana po-
godba o pripojitvi, sklenjena med Pomur-
sko investicijsko družbo d.d. kot prevzem-
no družbo in Pomursko investicijsko druž-
bo 2 d.d. ter Pomursko investicijsko družbo
3 d.d. kot prevzeti družbi.

Delničar Pomurske investicijske družbe
2 d.d.  in Pomurske investicijske družbe 3
d.d. dobi za eno navadno delnico na ime, po
nominalni vrednosti 1.000 SIT, eno navad-

no delnico na ime Pomurske investicijske
družbe d.d., po nominalni vrednosti 1.000
SIT.

Pooblaščenca prevzemne družbe, ki bo-
sta pred notarjem podpisala notarski zapis
te pripojitvene pogodbe sta Ivan Vizjak in
Roman Ratkai.

Zastopnik za prejem delnic je Ivan Viz-
jak.

4. Potrditev predloga uprave s pozitiv-
nim mnenjem nadzornega sveta o pokriva-
nju izgube za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: potrdi se predlog o po-
krivanju izgube za poslovno leto 1996.

5. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 1997.

Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu nadzornega sveta.

Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-

ko udeleži seje skupščine in na njej glasuje,
če svojo udeležbo v skladu s statutom druž-
be pisno prijavi najmanj tri dni pred skupšči-
no.

Prijavi je potrebno priložiti kopijo potr-
dila o imetju delnic Pomurske investicijske
družbe 3 d.d. in pooblastilo, če se bo
skupščine udeležil pooblaščenec.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina znova sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino bo vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu Pomurske družbe
za upravljanje skladov d.d., Kocljeva 14a,
Murska Sobota, vsak delovnik med 12. in
14. uro.

Pomurska investicijska družba 3 d.d.,
Murska Sobota

direktor

Št. 51/97 Ob-2341

Na podlagi določb statuta sklicujem

2. skupščino
delničarjev delniške družbe

Komunaprojekt d.d.
v petek, 27. junija 1997 ob 12. uri v

prostorih Izuma v Mariboru, Prešernova 17
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in poprejšnja ugo-
tovitev sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: imenovan je predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
čarka in notar.

3. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da je
sklepčna in potrdi predlagani dnevni red.

4. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina spre-
jema poslovno poročilo za leto 1996, kot je
bilo predloženo.

5. Sprejem predloga o razporeditvi do-
bička za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupšina sprej-
me predloženo razporeditev dobička za leto
1996.

6. Sprejem gospodarskega načrta za leto
1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina spre-
jema predloženi gospodarski  načrt za leto
1997.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča

nadzorni svet, da imenuje revizorja družbe.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpoged na sedežu družbe
v Mariboru, Partizanska 3–5 v pravni pisar-
ni vsak delovnik od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v tajništvu
družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami, njihovi zastopniki in pooblaščenci pa
s pismenim pooblastilom.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valna pravica je pismena prijava udeležbe v
tajništvu družbe tri dni pred skupščino.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne ob 13. uri. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Komunaprojekt, d.d., Maribor
direktor

Št. 7794 Ob-2342

Na podlagi 7.2. točke statuta delniške
družbe sklicujemo

3. skupščino družbe
Intereuropa mednarodna špedicija,

transport in pomorska agencija,
delniška družba s sedežem v Kopru,

Vojkovo nabrežje 32,
ki bo v petek, 11. 7. 1997 ob 13. uri v

sejni dvorani poslovne stavbe družbe v Ko-
pru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev

sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
5. Sprjem sklepa  o ugotovitvi in delitvi

dobička  za leto 1996.
6. Sprejem dopolnitev statuta.
7. Imenovanje revizorja.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca gla-
sov ter imenujeta zapisnikar in natakar po
predlogu sklicatelja.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 3. točki: potrdi se pred-
lagani dnevni red.

Predlog sklepa k 4. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 1996.

Predlog sklepa k 5. točki: dobiček, ugo-
tovljen z zaključnim računom za leto 1996
v višini 1.043,906.000 SIT, se izplača del-
ničarjem za dividende, t.j. 144,77 SIT bruto
dividenda na delnico.

Dividenda se izplača delničarjem, ki bo-
do na dan 1. 7. 1997 vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralnem regi-
stru pri KDD – Centralni klirinško depotni
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družbi, d.d., Ljubljana. Dividenda se izpla-
ča do dne 31. 7. 1997 in na način, kot ga
določi Uprava družbe.

Predlog sklepov k 6. točki:
Sprejmejo se:
– predlog sklepa št. 1 o dopolnitvi sta-

tuta,
– predlog sklepa št. 2 o dopolnitvi sta-

tuta,
– predlog sklepa št. 3 o dopolnitvi sta-

tuta in
– predlog sklepa št. 4 o dopolnitvi statuta
v predloženem besedilu.
Predlog sklepa nadzornega sveta k 7. toč-

ki: za revizorja se imenuje družbo Coopers
& Lybrand d.d., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII.
nadstropje ter v tajništvih vseh filial družbe
na Brniku, v Celju, Jesenicah, Kopru, Kra-
nju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, No-
vem mestu in Sežani, vsak delovnik od 9.
do 12. ure v času od 6. 6. 1997 do vključno
10. 7. 1997.

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 obja-
vi tega sklica v tajništvu na sedežu družbe v
Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII. nadstrop-
je.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini ima-
jo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 1. 7. 1997, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje 3
dni pred skupščino v tajništvu uprave na se-
dežu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32,
VIII. nadstropje, pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Pooblastilo mo-
ra biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščino.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje z glasovnicami.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,

bo odprta 60 minut pred začetkom zaseda-
nja. V tem času se bodo delile glasovnice.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, t.j. 11. 7. 1997 ob 14.
uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Intereuropa d.d.

predsednik uprave

Št. 406 Ob-2343

Na podlagi 40. člena statuta družbe Jav-
na razsvetljava d.d. Ljubljana, Litijska c.
263 uprava družbe sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Javna razsvetljava d.d.

Ljubljana,
ki bo dne 10. 7. 1997 ob 10. uri na sede-

žu družbe v Ljubljani, Litijska c. 263.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles
skupščine in potrditev notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvoli delovna telesa
skupščine in potrdi notarja.

2. Sprejem sprememb poslovnika o delu
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe
poslovnika o delu skupščine v predloženem
besedilu.

3. Povečanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se poveča sklad lastnih
delnic.

4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu.

5. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo za leto 1996.

6. Uporaba dobička za leto 1993–1996.
Na predlog uprave in ob mnenju nadzor-

nega sveta se sprejme sklep o uporabi do-
bička za leto 1993–1996.

7. Določitev višine nagrade članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se določi višina nagrade članom nad-
zornega sveta.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko  udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Pozivamo udeležen-
ce, da se ob prihodu na skupščino prijavijo
v sprejemni pisarni skupščine pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta bo na
vpogled vsak delovni dan pri Nevenki Hu-
dobivnik od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo upra-
vi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Javna razsvetljava d.d.
Ljubljana

uprava

Št. 75435 Ob-2344

Na podlagi 6.8. točke statuta Javor Pivka
lesna industrija, d.d., Pivka, uprava družbe
sklicuje

2. sejo skupščine
Javor Pivka lesna industrija, d.d.,

Kolodvorska 9a, Pivka,
ki bo 11. 7. 1997 ob 14. uri na sedežu

podjetja v Pivki, Kolodvorska 9a.
Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o

prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepa
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov, notarja
in zapisnikarja.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in potrditev letnega poro-

čila o poslovanju delniške družbe v letu
1996 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo o poslovanju delniške
družbe v letu 1996.

6. Sprejem predloga o pokrivanju izgu-
be za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlog pokrivanja izgube za leto 1996.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska družba.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red seje skupščine je

delničarjem na vpogled na sedežu uprave
družbe v Pivki, Kolodvorska 9a, vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar iz-
kaže z začasnico oziroma pisnim pooblasti-
lom delničarja in njegovo začasnico o vpla-
čanih delnicah. Pooblastila za zastopanje na
skupščini je potrebno dati v hrambo na se-
dežu delniške družbe vsaj 3 dni pred zase-
danjem skupščine. Vsak delničar oziroma
njegov pooblaščenec mora najaviti svojo
udeležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaš-
čencu ali zastopniku (vodji notranjega od-
kupa) na skupščini.

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. Delničarji lahko svoje proti-
predloge vložijo v roku 7 dni od dneva ob-
jave sklica skupščine, priporočeno po pošti
ali neposredno v tajništvo uprave družbe na
Kolodvorski 9a v Pivki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
15. uri v istih prostorih. Po ponovnem skli-
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cu bo skupščina odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Javor Pivka, d.d.
uprava

Št. 43/97 Ob-2345

Na podlagi 43. člena statuta TIM, Tovar-
na izolacijskega materiala, d.d., Laško, skli-
cuje uprava družbe

2. redno zasedanje skupščine
družbe TIM Laško, d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 30. junija 1997
ob 12. uri v knjižnici Zdravilišča Laško,
Zdraviliška cesta 4, Laško.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepov:
 1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
 2. Imenujejo se organi skupščine v pred-

lagani sestavi.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo o poslovanju družbe TIM Laško, d.d., za
leto 1996 v vsebini kot ga je predlagala
uprava in na podlagi mnenja nadzornega
sveta.

3. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana delitev čistega dobička.

Nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih
let v višini 6,396.987,90 SIT skupaj z reva-
lorizacijskim popravkom do 31. 12. 1996 v
višini 1,136.656,50 SIT ter dobiček iz leta
1996 v višini 23,842.371,54 SIT, vse skupaj
dobiček v višini 31,376.015,94 SIT se raz-
poredi:

– za rezerve družbe – 8,505.265,94 SIT,
– za dividende družbe – 22,870.750 SIT.
Dividende pripadajo delničarjem, ki so

na dan sklica skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe, in sicer v znesku 25 SIT
(bruto) na delnico in se delničarjem izpla-
čajo v 45 dneh od sprejetja sklepa skupšči-
ne.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad

lastnih delnic skladno s predlogom uprave
in ob mnenju nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za leto 1997 se imenuje Abece-
da, d.o.o., iz Celja.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelja sklepov sta nadzorni svet

in uprava, razen pri 5. točki dnevnega reda,
kjer je predlagatelj nadzorni svet.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji, ki so na
dan 26. 6. 1997 vpisani v delniško knjigo
družbe TIM Laško, d.d., in najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine družbi pisno, s
priporočeno poštno pošiljko, prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaš-
čenci morajo prijavi priložiti pisno poobla-
stilo, razen za tiste delničarje – pooblastite-

lje, za katere so pooblastila še veljavna in so
deponirana pri družbi.

Pooblastilo za fizične osebe mora vsebo-
vati ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo,
sedež, podpis in žig pooblastitelja ter vse
podatke o pooblaščencu.

Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg tega še z izpiskom iz
sodnega registra.

Glavni direktor in člani nadzornega sve-
ta se skupščine lahko udeležijo tudi če niso
delničarji in ne glede na predhodno prijavo
udeležbe.

Udeleženci se na dan skupščine priglasi-
jo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice, ki hkrati služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini

Gradivo s predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 30. 5. 1997 dalje v tajništvu
uprave na sedežu družbe TIM Laško, d.d,
vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Na zasedanju skupščine se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda, pri čemer se o vseh
točkah glasuje z glasovnicami, razen pri
1. točki, kjer se glasuje z dvigom rok. Vsaka
delnica šteje en glas, sklepi pa se sprejema-
jo z navadno večino oddanih glasov.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 13. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo razum-
no utemeljen nasprotni predlog. Uprava in
nadzorni svet bosta o predlogih sprejela svo-
ja stališča najkasneje 12 dni po sklicu skupš-
čine in obvestila delničarje z objavo v časo-
pisu Delo.

TIM Laško, d.d.,
uprava družbe
glavni direktor

Ob-2346

Na podlagi 6. točke statuta družbe Pleti-
lje Litija, d.d., sklicujem

2. sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek, dne 7. 7. 1997 ob

15.30 v prostorih družbe v Litiji, Ljubljan-
ska c. 18, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine, verifikacijske komi-
sije za izvedbo glasovanja in volitev ter ime-
novanje notarja v vlogi zapisnikarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, verifikacijsko komisijo
za izvedbo glasovanja in volitev ter notarja
v vlogi zapisnikarja po predlogu uprave.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
3. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1996 po predlogu uprave.
4. Razrešitev člana uprave in imenova-

nje novega člana in namestnika člana.

Predlog sklepa: razreši se člana uprave
in se imenuje novega člana in namestnika
člana po predlogu uprave.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkra-
ti z najavo udeležbe na skupščini morajo
pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
30. 6. 1997 ob 16.30 v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe vsak dan
od 12. do 14. ure.

Pletilja Litija, d.d.
uprava

Št. 179/97 Ob-2347

Uprava in nadzorni svet delniške družbe
Varnost Kranj, Kranjska varnostna družba,
d.d., Bleiweisova 4, Kranj, sklicujeta na
podlagi 7.3. točke statuta

2. skupščino delniške družbe,

ki bo 8. 7. 1997, ob 10. uri, v prostorih
Zavarovalnice Triglav, Oldhamska c. 4,
Kranj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa uprave: uprava otvori
skupščino in ugotovi, da je skupščina
sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev dveh preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina sprejme predlog za izvoli-
tev in imenovanje organov skupščine.

3. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skupš-
čina imenuje za revizorja družbe za l. 1997
Podboršek, Revizijska družba, k.d., Dunaj-
ska 22, Ljubljana.

4. Letno poročilo uprave za l. 1996 ter
razporeditev dobička z mnenjem nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme letno poročilo za
l. 1996 in predlagano razporeditev dobička.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina sprejme:
a) spremembo 5.3. točke statuta,
b) dopolnitev 3. točke statuta.
Gradivo za dnevni red skupščine s pred-

logi sklepov in besedilom predloga spre-
memb statuta, je na vpogled vsem delničar-
jem na sedežu družbe Varnost Kranj, d.d.,
Bleiweisova 4, Kranj, v tajništvu predsedni-
ka uprave, vsak delovnik od 8. do 15. ure.

Skupščina je sklicana za 8. 7. 1997 ob
10. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob
10.30, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji osebno, njihovi pooblaščenci in za-
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stopniki. Pooblastilo mora biti pismeno in
mora vsebovati za fizične osebe ime in
priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še firmo,
sedež, število glasov, kraj in datum ter pod-
pis in žig pooblastitelja. Delničarji, ki se
osebno udeležijo skupščine morajo predlo-
žiti vabilo, na katerem je napisano število
delnic.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Varnost Kranj, d.d.
predsednik uprave

Št. 1949 Ob-2348

V skladu s 7.6. točko statuta Ljubljan-
skega urbanističnega zavoda, d.d. sklicujem

3. redno skupščino
delniške družbe Ljubljanski urbanistični

zavod, d.d.,
ki bo v torek, 8. julija 1997 ob 16.30 v

veliki sejni dvorani Ljubljanskega urbani-
stičnega zavoda, d.d., Ljubljana, Vojkova
57.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Poslovno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo družbe za leto 1996 v predloženem
besedilu s poročilom revizijske družbe.

4. Sklad lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v predlagani višini.
5. Delitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
6. Imenovanje revizijske družbe za revi-

zijo poslovanja za leto 1997 in plačilo za
opravljeno revizijo poslovanja za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
log za imenovanje revizijske  družbe za re-
vizijo poslovanja za leto 1997 in odobri
plačilo za opravljeno revizijo za leto 1996.

7. Plačilo članom nadzornega sveta za
leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina plačila za leto 1996 predsedniku in
članoma nadzornega sveta.

8. Nagrada predsedniku skupščine.
Predlog sklepa: predsedniku skupščine

se izplača nagrada v predlaganem znesku.
9. Obvestilo o prenehanju funkcije na-

mestnika člana nadzornega sveta, ki ga ime-
nuje svet delavcev.

Predlog sklepa: skupščina sprejema ob-
vestilo o prenehanju funkcije namestnika
člana nadzornega sveta, ki ga imenuje svet
delavcev.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko

dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obraz-
laga ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Uršič vsak
delovnik od 10. do 12. ure v dneh od 9. 6.
do 20. 6. 1997.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni z
obrazložitvijo in vloženi 7 dni po objavi
tega sklica, na sedežu družbe. Uprava bo o
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča
in bo o spreminjevalnih predlogih najpoz-
neje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Zastopnik
oziroma pooblaščenec se mora pred skup-
ščino izkazati s pisnim pooblastilom.

Vsaka delnica velja 1 glas.
Pooblastila za zastopanje na skupščini je

potrebno deponirati na sedežu delniške
družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Vsak delničar ali njegov poob-
laščenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki. Prosi-
mo udelžence, da se prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine pol ure pred začetkom za-
sedanja. V sprejemni pisarni so se najavlje-
ni udeleženci dolžni podpisati v seznam ude-
ležncev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini in druga gradiva.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
direktor

Št. 76/2 Ob-2349

Na podlagi 8. člena statuta delniške druž-
be Mesna industrija Meso Kamnik d.d.,
uprava družbe vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Mesna industrija Meso Kamnik

d.d.,
ki bo v ponedeljek 30. 6. 1997 ob 10. uri

v prostorih družbe na Usnjarski 1 v Kamni-
ku.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Obravnava in sprejem sklepa o izvoli-

tvi delovnih teles skupščine.
3. Obravnava in sprejem poslovnika

skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.

4. Sprejem letnega poročila družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe v predlaganem besedilu.

5. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me sklep o delitvi dobička v predlaganem
besedilu.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme predlog o imenovanju re-
vizorja.

7. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi statuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta družbe.

8. Obravnava in sprejem sklepa o obli-
kovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o obliko-
vanju sklada lastnih delnic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v delniško knjigo
po stanju zadnjega dne prijave na skupšči-
no.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe in sicer
vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Mesna industrija Meso Kamnik d.d.
uprava

Ob-2350

Na podlagi določila 7.3. točke statuta
delniške družbe Varis Proizvodnja sanitar-
nih celic Lendava d.d., Industrijska ul. 4/b,
Lendava, začasna uprava družbe sklicuje

1. sejo skupščine delničarjev
družbe Varis Proizvodnja sanitarnih

celic Lendava d.d.,
ki bo v četrtek, 10. julija 1997 ob 15. uri

v sejni sobi hotela LIPA v Lendavi, Tomši-
čeva ulica 2/a.

Predlog dnevnega reda 1. seje skupšči-
ne:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov. Seji bo prisostvoval  vabljeni notar,
mag. Andrej Rošker, ki bo tudi pisal zapi-
snik.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
družbe.

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme poslovnik o delu skupščine druž-
be, v predloženem besedilu.

3. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju podjetja.

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme poročilo o poteku lastninskega
preoblikovanja podjetja.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1996 v predloženi obliki.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leta 1993, 1994, 1995 in 1996.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta skupščina sprejme predlog za-
časne uprave o delitvi dobička za leta 1993,
1994, 1995 in 1996.
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6. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa  začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega  sveta ter v skladu s predlogom
izvoli člane nadzornega sveta, ki so pred-
stavniki delničarjev.

Skupščina se seznani s strani sveta de-
lavcev izvoljenimi člani nadzornega sveta
kot predstavnikov delavcev.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa začasne uprave ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta: sprejme-
jo se predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe.

8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: članom
nadzornega sveta se določi nagrada skladno
s predlogom.

9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje revizijsko družbo
AUDIT, Družba za revizijo in svetovanje
Murska Sobota d.o.o.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, v Službi splo-
šnih zadev, vsak delovni dan od 11. do 14.
ure in sicer do dne zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v Služ-
bi splošnih zadev družbe VARIS Lendava
d.d., Industrijska 4/b, v roku 7 dni po objavi
tega sklica.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki
in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Vsaka delnica daje en glas.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico

udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo družbe na dan 4. 7. 1997,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo le-ta prejme
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Udeleženci skupščine se pozivajo, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo pred vho-
dom v sejno sobo hotela Lipa in sicer pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli gradivo potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki in
pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodne-
ga regista.

Začasna uprava in člani začasnega nad-
zornega sveta se lahko udeležijo skupščine
tudi če niso delničarji.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z istim dnevnim redom istega dne ob

16. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Varis Lendava d.d.
začasna uprava družbe

Ob-2351

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe skli-
cuje uprava Alpine, d.d., Žiri

4. sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo v petek, 4. julija 1997 ob 13. uri v
Sindikalni dvorani Alpine, Strojarska ul. 2,
Žiri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti ter izvolitev predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in notarja v vlogi
zapisnikarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predlagani predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in notar v
vlogi zapisnikarja.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1996.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 1996 z mnenjem nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me razporeditev dobička za leto 1996 v
predlaganem besedilu.

4. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta o imenovanju revizijske druž-
be za leto 1997.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajniš-
tvu generalnega direktorja in v pravni služ-
bi) vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi na dan 30. 6.
1997, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mo-
ra svojo udeležbo na skupščini pisno naja-
viti upravi družbe, najpozneje 3 dni pred
skupščino. Pooblaščenci morajo hkrati z na-
javo poslati tudi pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno istega dne, to je
4. julija 1997 ob 14. uri v istem prostoru. Na
ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave
generalni direktor

Ob-2352

Na podlagi določil statuta delniške druž-
be Kompas Hoteli Kranjska Gora sklicujem

3. redno skupščino delničarjev,

ki bo v pondeljek, 7. julija 1997 ob
12. uri v prostorih Hotela Kompas v Kranj-
ski Gori.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepč-

nosti.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda

skupščine.

Predlog sklepa: predlagan dnevni red se
sprejme.

3. Imenovanje delovnih teles skupščina.
Predlog sklepa: imenujejo se delovna te-

lesa skupščine po predlogu uprave.
4. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: letno poročilo uprave za

leto 1996 se sprejme.
5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor za poslovno leto 1997.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepa k 5. točki je pripravil nad-

zorni svet.
Predlog sklepa k 4. točki sta pripravila

nadzorni svet in uprava.
Predloge sklepov k 1., 2. in 3. točki je

pripravila uprava.
Navodila za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, ki so dne 16. 6. 1997 vpisani v del-
niško knjigo pri Klirinško depotni družbi
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki.

Delničarji morajo svojo udeležbo pisno
najaviti na naslov družbe vsaj tri dni pred
sejo, to je najkasneje do 4. 7. 1997. Poobla-
stila zastopnikom morajo biti na sedežu
družbe vsaj tri dni pred sejo, to je 4. 7.
1997. Pooblastila so neomejena, razen če ni
drugače določeno.

V primeru, da ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni
sklic skupščine 7. 7. 1997 ob 12.30 v istem
prostoru z enakim dnevnim redom ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Dvorana v kateri bo zasedanje bo odprta
od 11.30 dalje. V tem času lahko delničarji
prevzamejo glasovnice. Prosimo delničarje,
da na sejo pridejo pravočasno.

Gradivo je na vpogled v tajništvu pod-
jetja vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Kompas Hoteli d.d., Kranjska Gora
direktor podjetja

Ob-2357

Uprava družbe in nadzorni svet družbe
Alpetour–Bandag d.d. na podlagi 29. člena
statuta sklicujeta

drugo redno skupščino
delničarjev družbe,

ki bo dne 16. 7. 1997 ob 12. uri v sejni
sobi, v medetaži hotela Transturist v Škofji
Loki, Kapucinski trg 9.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine:
a) Ugotovitev udeležbe.
b) Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna.
Na predlog uprave se imenuje predlaga-

ni predsednik, dva preštevalca glasov in
notar.

2. Poročilo uprave o poslovanju v po-
slovnem letu 1996.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in na podlagi mne-

nja nadzornega sveta družbe se »Poročilo
uprave o poslovanju v poslovnem letu 1996«
sprejme v predloženi vsebini in obliki.

b) Sprejme se revizijsko poročilo o po-
slovanju družbe za leto 1996.

3. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička iz leta 1995 in 1996.
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Predlog sklepov:
1. Sprejme se predlog uprave in nadzor-

nega sveta, da se iz nerazporejenega dobič-
ka iz leta 1996 nameni 17,779.816,50 SIT
za pokrivanje izgube iz preteklih let.

2. Sprejme se predlog uprave in nadzor-
nega  sveta, da se iz nerazporejenega dobič-
ka iz leta 1996 nameni 10,500.000 SIT za
izplačilo dividende. Prednostnim delnicam
pripada enaka dividenda kot navadnim del-
nicam.

3. Sprejme se predlog  uprave in nadzor-
nega sveta, da ostanek dobička iz leta 1996
v višini 2,634.055,31 SIT ostane kot neraz-
porejeni dobiček.

4. V skladu s 14. členom statuta družbe
pripada upravi udeležba pri delitvi dobička
za leto 1996 v višini 525.000 SIT. Ker druž-
ba nima lastnih delnic se nagrada izplača v
gotovini.

5. Sprejme se predlog uprave in nadzor-
nega sveta, da se dobiček iz leta 1995 v
višini 20,001.601,71 SIT razporedi kot ne-
razporejeni dobiček.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

pooblašča predlagano revizijsko hišo za re-
vizijo poslovanja družbe za leto 1997.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Način glasovanja na skupščini.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebo-
vati:

– za fizične osebe: priimek in ime poob-
lastitelja, priimek in ime pooblaščenca, šte-
vilo glasov, kraj in datum ter podpis poob-
lastitelja.

– za pravne osebe: priimek in ime ter
naslov pooblaščenca, firmo in število gla-
sov ter podpis in žig pooblastitelja.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo za dnevni red in predlogi skle-

pov so na vpogled delničarjem na sedeču
družbe (tajništvo) vsak dan od 10. do 12.
ure. Delničarji lahko po objavi sklica
skupščine podajo predloge za sklepe
skupščine oziroma nasprotne predloge k
predlaganim sklepom na sedež družbe. Pred-
logi so lahko le pisni in morajo biti razumno
utemeljeni.

V primeru, da tokratni sklic skupščine
ne bo uspešen, bomo skupščino ponovili
dne 18. 7. 1997 ob 12. uri na istem mestu.

Alpetour-Bandag, d.d.,
Škofja Loka

direktor

Št. 85/97 Ob-2358

Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica upra-
va sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica

Uprava družbe sklicuje sejo skupščine v
Ivančni Gorici, Malo Hudo 4a, dne 10. 7.
1997 s pričetkom ob 15. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se delovne organe

skupščine: predsednika skupščine, dva pre-
števalca glasov in notarja za sestavo notar-
skega zapisnika.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravava in sprejem letnega poročila

o poslovanju podjetja za leto 1996 z mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju podjetja za leto
1996 z mnenjem nadzornega sveta.

5. Predlog za pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: sprejme se predlog upra-

ve za pokrivanje izgube.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom o lastništvu delnic pooblastitelja.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled pri Jožetu
Kastelec na tel. 777-043.

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.

Vse informacije se dobi pri Jožetu Ka-
stelec na tel. 777-043 ali po faksu 777-043
od 7. do 15. ure vsak delovnik.

Universal d.d. Ivančna Gorica
uprava družba

Št. 6/34 Ob-2359

Na podlagi 7. člena statuta delniške druž-
be Metalka zastopstva Holding, d.d., Ljub-
ljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava druž-
be

3. sejo skupščine
družbe Metalka zastopstva Holding,

d.d.,
ki bo dne 7. julija 1997 ob 12. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova
2/III.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, nje-

govega namestnika in dveh preštevalcev
glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, njegov namestnik in dva prešte-
valca glasov po predlogu uprave družbe.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: imenuje se revizor po

predlogu uprave.
5. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1996 po predlogu uprave in na
podlagi poročila ter mnenja nadzornega sve-
ta družbe.

6. Razporeditev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: dobiček ustvarjen v letu

1996 se razporedi v skladu s predlogom
uprave družbe.

7. Zmanjšanje osnovnega kapitala in
umik delnic.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z

umikom delnic, ki jih je družba pridobila z
namenom prodaje delavcem, v skladu s
predlogom uprave družbe.

8. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta, d.d., ter potrditev čistopisa spremenje-
nega statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu ter potrdi čistopis statuta z vklju-
čenimi sprejetimi spremembami in sklepi,
ki jih je sprejela skupščina.

9. Informacije delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ostane družbi.

Pravico udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, ki so svojo udeležbo pismeno naja-
vili upravi družbe vsaj 3 dni pred datu-
mom seje, ki se na skupščini izkažejo z
delnicami oziroma potrdili o vpisu in vpla-
čilu delnic oziroma njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki predložijo pismena poob-
lastila.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo pri Majdi
Turšič v tajništvu družbe najmanj 20 minut
pred objavljenim pričetkom seje skupščine,
da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo
glasovalni listek.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri Maj-
di Turšič v tajništvu družbe vsak dan od 8.
do 12. ure.

Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi, vložijo
v roku znotraj 7 dni od objave sklica skupš-
čine, priporočeno po pošti ali neposredno v
tajništvu družbe na njenem sedežu.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
7. julija 1997 ob 13. uri v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Metalka zastopstva Holding, d.d.,
direktor družbe

Št. 6/97 Ob-2360

Uprava pooblaščene investicijske druž-
be Capinvest, d.d., Ljubljana, Pražakova 6,
na podlagi statuta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje in
zakona o gospodarskih družbah v soglasju z
nadzornim svetom sklicuje

letno skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Capinvest, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 8. 7. 1997 ob 9. uri v

prostorih družbe na Pražakovi 6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe Capinvest, d.d.,
Ljubljana za leto 1996 in revizijskega poro-
čila, ki ga je izdelala revizijska družba Re-
vidis dne 25. 3. 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Capinvest,
d.d., Ljubljana za leto 1996 po predlogu
uprave in nadzornega sveta in revizijsko po-
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ročilo, ki ga je izdelala revizijska družba
Revidis dne 25. 3. 1997.

3. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 1997

se imenuje revizijska družba Revidis, Ljub-
ljana.

4. Obravnava in sprejem spremembe sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe statuta po predlogu uprave.

5. Obravnava in sprejem sklepa o nado-
mestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log za določitev nagrad predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Prijava bo veljavna s predložitvijo kopi-
je veljavne lastninske nakaznice in vpisnice
imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na
Capinvest, d.d., Ljubljana, oziroma potrdila
o lastništvu delnic Capinvest, d.d., Ljublja-
na. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom seje.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob
10. uri. Ponovljeno zasedanje veljavno od-
loča ne glede na višino na zasedanju zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo za sejo in besedilo predlaga-
nih sprememb statuta je na vpogled v taj-
ništvu pooblaščene družbe za upravljanje
Cap-invest, d.d., Ljubljana, Pražakova 6,
vsak delovni dan do skupščine med 10. in
12. uro.

Capinvest, d.d.,
Pooblaščena investicijska družba

direktor družbe

Št. 6/97 Ob-2361

Uprava pooblaščene investicijske druž-
be Capinvest 2, d.d., Ljubljana, Pražakova
6, na podlagi statuta družbe, zakona o inve-
sticijskih skladih in družbah za upravljanje
in zakona o gospodarskih družbah v soglas-
ju z nadzornim svetom sklicuje

letno skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Capinvest 2, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 8. 7. 1997 ob 11.30 v

prostorih družbe na Pražakovi 6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe Capinvest 2, d.d.,
Ljubljana za leto 1996 in revizijskega poro-
čila, ki ga je izdelala revizijska družba Re-
vidis dne 25. 3. 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Capinvest 2,
d.d., Ljubljana za leto 1996 po predlogu
uprave in nadzornega sveta in revizijsko po-
ročilo, ki ga je izdelala revizijska družba
Revidis dne 25. 3. 1997.

3. Imenovanje revizorja za leto 1997.

Predlog sklepa: kot revizor za leto 1997
se imenuje revizijska družba Revidis, Ljub-
ljana.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina razreši člana
nadzornega sveta družbe.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta druž-
be.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
ganega člana nadzornega sveta družbe.

6. Obravnava in sprejem sklepa o nado-
mestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log za določitev nagrad predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Prijava bo veljavna s predložitvijo kopi-
je veljavne lastninske nakaznice in vpisnice
imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na
Capinvest 2, d.d., Ljubljana, oziroma potr-
dila o lastništvu delnic Capinvest 2, d.d.,
Ljubljana. Udeleženci lahko dvignejo gla-
sovnice, ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro
pred začetkom seje.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajniš-
tvu pooblaščene družbe za upravljanje Cap-
invest, d.d., Ljubljana, Pražakova 6, vsak
delovni dan do skupščine med 10. in 12.
uro.

Capinvest 2, d.d.,
Pooblaščena investicijska družba

direktor družbe

Št. 6/97 Ob-2362

Uprava pooblaščene investicijske druž-
be Cap-invest, d.d., Ljubljana, Pražakova 6,
na podlagi statuta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje in
zakona o gospodarskih družbah v soglasju z
nadzornim svetom sklicuje

letno skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Cap-invest, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 8. 7. 1997 ob 12. uri v

prostorih družbe na Pražakovi 6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe Cap-invest, d.d.,
Ljubljana za leto 1996 in revizijskega poro-
čila, ki ga je izdelala revizijska družba Re-
vidis dne 25. 3. 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Cap-invest,
d.d., Ljubljana za leto 1996 po predlogu
uprave in nadzornega sveta in revizijsko po-
ročilo, ki ga je izdelala revizijska družba
Revidis dne 25. 3. 1997.

3. Odločanje o razporeditvi dobička do
vključno leta 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček družbe za poslovna leta 1994, 1995 in
1996 razporedi za:

– obvezno rezervo v znesku 15,000.000
SIT, ki se formira iz nerazporejenega do-
bička iz preteklih let v višini 6,431.582,66
SIT, revalorizacije nerazporejenega dobič-
ka iz preteklih let v višini 647.438,95 SIT in
iz dobička tekočega leta 1996 v višini
7,920.978,39 SIT,

– dividende iz dobička tekočega leta
1996 v znesku 15,000.000 SIT,

– nerazporejeni dobiček iz leta 1996 v
znesku 25,709.705,12 SIT.

4. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 1997

se imenuje revizijska družba Revidis, Ljub-
ljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
pooblaščene družbe za upravljanje Cap-in-
vest, d.d., Ljubljana, Pražakova 6, vsak de-
lovni dan do skupščine med 10. in 12. uro.

Cap-invest, d.d.,
Pooblaščena investicijska družba

direktor družbe

Ob-2363

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Hubelj, trgovina, d.d., sklicuje zača-
sna uprava

1. sejo skupščine
delniške družbe Hubelj, d.d.,

Ajdovščina,
ki bo 10. 7. 1997 ob 11. uri v prostorih

Hubelj Ajdovščina, Vipavska 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev

delovnih teles in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
Izvolijo se predlagani predsednik skupš-

čine, dva preštevalca glasov in imenuje
predlagani notar.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlagani vsebini.
4. Informacija o poteku lastninskega

preoblikovanja.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

in dopolnitve statuta v predlagani obliki.
6. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo uprave delniške družbe Hubelj za leto
1996 skupaj z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizijske hiše v predloženem be-
sedilu.

7. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razde-
litvi dobička oziroma pokrivanju izgube za
leto 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep o ugoto-
vitvi in razdelitvi dobička in sklep o pokri-
vanju izgube za leto 1993 in 1994, 1995 in
1996.

8. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
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Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic po predloženem predlogu.

9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor.
10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
11. Določitev nagrad za delo predsedni-

ka in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se nagrada čla-

nom nadzornega sveta v predlagani višini.
Opomba
Predlagatelj sklepa o imenovanju nad-

zornega sveta in revizorja je začasni nad-
zorni svet, ostale sklepe pa sta predlagala
začasna uprava in začasni nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Pravico do sodelovanja in odločanja na

skupščini imajo dleničarji, ki bodo vpisani
v delniško knjigo družbe na dan 10. 6. 1997
in ostane vpisan do konca seje skupščine.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Pooblastila morajo biti de-
ponirana pri upravi družbe vsaj deset dni
pred zasedanjem skupščine (do vključno
30. 6. 1997). Pooblastilo mora biti pisno,
vsebovati mora ime in priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež pooblastite-
lja ter vse iste podatke, razen EMŠO poob-
laščenca.

Udeležbo na skupščini je potrebno pisno
prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni
pred zaedanjem skupščine (do 11. ure
7. 6. 1997).

Skladno z določili delniškega sporazu-
ma s pravili notranjega odkupa bo lastnike
delnic iz notranjega odkupa in druge delni-
čarje, udeležence delniškega sporazuma (ki
so podpisali pooblastilo), na skupščini za-
stopal zastopnik udeležencev delniškega
sporazuma.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine pisno podajo družbi razum-
no utemeljen nasprotni predlog.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda po-

teka z glasovnicami, razen pod 2. točko,
kjer se glasuje z dvigom rok.

Sklepi se sprejmejo z navadno večino
glasov razen pod 5. točko, ki se sprejme s
tričetrtinsko večino oddanih glasov.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Opozorila
Pozivamo udeležence in pooblaščence,

da se javijo v sprejemni pisarni najkasneje
eno uro pred pričetkom skupščine. Udele-
ženci skupščine se morajo identificirati z
osebno izkaznico, podpisati seznam udele-
žencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina veljavno odločala ne glede na vi-
šino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradiva
Predlog sprememb in dopolnitev statuta

ter vsa gradiva so na vpogled na sedežu
družbe Vipavska 6, Ajdovščina, vsak de-
lovni dan med 8. in 12. uro do vključno 10.
7. 1997.

Hubelj, d.d.,
začasna uprava

Ob-2364

Direktor Triglav, pooblaščene investicij-
ske družbe  za Štajersko in Koroško, d.d.,
Mariborska 1, Celje na podlagi zakona o
gospodarskih družbah in 10.1.2. točke sta-
tuta družbe sklicuje

4. skupščino delničarjev
Triglav, pooblaščene investicijske

družbe za Štajersko in Koroško, d.d.,
ki bo dne 3. 7. 1997 ob 11. uri na sedežu

družbe v Celju, Mariborska 1 s predlaganim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupšine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine ter preštevalca glasov. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1996 z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave ter revidirane fi-
nančne izkaze za leto 1996.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1997 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi zastopniki oziroma poob-
laščenci, ki svojo udeležbo v skladu s
10.2.3. točko statuta družbe pisno prijavijo
družbi vsaj 3 dni pred skupščino.

V primeru, da skupščina ob sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem me-
stu 3. 7. 1997 ob 12. uri (ponovni sklic). Ob
ponovnem sklicu skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino prisotnega in zastopa-
nega kapitala.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Celju,
Mariborska 1, vsak delovnik med 14. in
15. uro ter pri Triglav D.U., d.o.o., Sloven-
ska 54, Ljubljana, vsak delovnik med 14. in
15. uro.

Triglav PID za Štajersko
in Kranjsko, d.d.,

direktorica družbe

Ob-2405

Direktor Triglav, pooblaščene investicij-
ske družbe  za Primorsko in Notranjsko,
d.d., Kidričeva 21, Nova Gorica na podlagi
zakona o gospodarskih družbah in 10.1.2.
točke statuta družbe sklicuje

3. skupščino delničarjev
Triglav, pooblaščene investicijske

družbe za Primorsko in Notranjsko, d.d.,
ki bo dne 4. 7. 1997 ob 11. uri na sedežu

družbe v Novi Gorici, Kidričeva 21 s pred-
laganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupšine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine ter preštevalca glasov. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1996 z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave ter revidirane fi-
nančne izkaze za leto 1996.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1997 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi zastopniki oziroma poob-
laščenci, ki svojo udeležbo v skladu s 10.2.3.
točko statuta družbe pisno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred skupščino.

V primeru, da skupščina ob sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem me-
stu 4. 7. 1997 ob 12. uri (ponovni sklic). Ob
ponovnem sklicu skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino prisotnega in zastopa-
nega kapitala.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Novi
Gorici, Kidričeva 21, vsak delovnik med
14. in 15. uro ter pri Triglav D.U., d.o.o.,
Slovenska 54, Ljubljana, vsak delovnik med
14. in 15. uro.

Triglav PID za Primorsko
in Notranjsko, d.d.,

direktor družbe

Ob-2406

Direktor Triglav, pooblaščene investicij-
ske družbe  za Dolenjsko in Posavje, d.d.,
Krško, Trg Matije Gubca 3 na podlagi zako-
na o gospodarskih družbah in 10.1.2. točke
statuta družbe sklicuje

3. skupščino delničarjev
Triglav, pooblaščene investicijske

družbe za Dolenjsko in Posavje, d.d.,
ki bo dne 7. 7. 1997 ob 11. uri na sedežu

družbe v Krškem, Trg Matije Gubca 3 s
predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupšine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine ter preštevalca glasov. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1996 z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave ter revidirane fi-
nančne izkaze za leto 1996.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1997 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi zastopniki oziroma poob-
laščenci, ki svojo udeležbo v skladu s 10.2.3.
točko statuta družbe pisno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred skupščino.

V primeru, da skupščina ob sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem me-
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stu 7. 7. 1997 ob 12. uri (ponovni sklic). Ob
ponovnem sklicu skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino prisotnega in zastopa-
nega kapitala.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Krškem,
Trg Matije Gubca 3, vsak delovnik med 12.
in 13. uro ter pri Triglav D.U., d.o.o., Slo-
venska 54, Ljubljana, vsak delovnik med
14. in 15. uro.

Triglav PID za Dolenjsko
in Posavje, d.d.,

direktorica družbe

Ob-2409

Direktor družbe Arkada Ena – Poob-
laščena investicijska družba, d.d., sklicujem

3. redno sejo skupščine
družbe Arkada Ena, Pooblaščena

investicijska družba, d.d.,
ki bo v ponedeljek 7. julija 1997, ob

14. uri, v sejni dvorani Arkade D.Z.U.,
d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 206.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predsednika,
dva preštevalca glasov in notarja po predlo-
gu, ki postane sestavni del tega sklepa.

2. Obravnava in potrditev dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

3. Spremembe statuta družbe Arkada
Ena, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe Arkada
Ena, d.d., po predlogu, ki postane sestavni
del tega sklepa.

4. Letno poročilo uprave za leto 1996 z
mnenjem nadzornega sklepa.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo in revidirane finančne  izkaze druž-
be za leto 1996 po predlogu, ki postane
sestavni del tega sklepa.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa: za leto 1997 se imenuje
revizijska družba po predlogu, ki postane
sestavni del tega sklepa.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

in njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
svojo udeležbo prijavijo družbi vsaj tri dni
pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev
morajo prijavi za udeležbo in glasovanje na
skupščini priložiti tudi pooblastilo za ude-
ležbo in glasovanje.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem od 6. 6. 1997 na
sedežu družbe, Celovška 206, Ljubljana in
od 10. 6. 1997 naprej tudi na Celovški 91,
Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 15. uro.

Sklepčnost
Če skupščina družbe ob sklicanem času

ne bo sklepčna, bo seja skupščine preneše-
na na 14.30 istega dne, na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Arkada Ena d.d.,
direktor

Ob-2410

Direktor družbe Arkada Dva – Poob-
laščena investicijska družba, d.d., sklicujem

2. redno sejo skupščine
družbe Arkada Dva, Pooblaščena

investicijska družba, d.d.,
ki bo v torek 8. julija 1997, ob 12. uri, v

sejni dvorani Arkade D.Z.U.; d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška c. 206.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predsednika,
dva preštevalca glasov in notarja po predlo-
gu, ki postane sestavni del tega sklepa.

2. Obravnava in potrditev dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

3. Spremembe statuta družbe Arkada
Dva, d.d.,

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe Arkada
Dva, d.d., po predlogu, ki postane sestavni
del tega sklepa.

4. Letno poročilo uprave za leto 1996 z
mnenjem nadzornega sklepa.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo in revidirane finančne  izkaznice
družbe za leto 1996 po predlogu, ki postane
sestavni del tega sklepa.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa: za leto 1997 se imenuje
revizijska družba po predlogu, ki postane
sestavni del tega sklepa.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

in njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
svojo udeležbo prijavijo družbi vsaj tri dni
pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev
morajo prijavi za udeležbo in glasovanje na
skupščini priložiti tudi pooblastilo za ude-
ležbo in glasovanje.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem od 6. 6. 1997 na
sedežu družbe, Celovška 206, Ljubljana in
od 10. 6. 1997 naprej tudi na Celovški 91,
Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 15. uro.

Sklepčnost
Če skupščina družbe ob sklicanem času

ne bo sklepčna, bo seja skupščine prenešena
na 12.30 istega dne, na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Arkada Dva, d.d.,
direktor

Ob-2365

V skladu z 9.3. členom statuta Kmečke
družbe za upravljanje investicijskih skla-
dov, d.d., Ljubljana sklicujeta uprava in nad-
zorni svet Kmečke družbe za upravljanje
investicijskih skladov, d.d., Ljubljana (v na-
daljnjem besedilu: Kmečka družba),

3. redno letno skupščino
Kmečke družbe,

ki bo v torek 1. 7. 1997 ob 12. uri v
klubskih prostorih hotela Slon Ljubljana,
Slovenska c. 34, Ljubljana.

Za sejo skupščine Kmečke družbe pred-
lagata uprava in nadzorni svet naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika ter dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Milana Kneževiča, dipl. ek.,
dipl. inž., za preštevalca glasov pa Karmen
Mavrič in Sandi Kodrič. Za notarja v funk-
ciji zapisnikarja se izvoli Bojana Podgorš-
ka.

2. Revidirano poročilo o poslovanju v
obdobju od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1996.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano po-
ročilo o poslovanju Kmečke družbe v ob-
dobju od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1996.

3. Predlog uporabe dobička.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček v

znesku 219,397.790,57 SIT ostane nerazpo-
rejen.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta,
zaradi odreka članstva.

Predlog sklepa: razreši se dosedanjega
člana nadzornega sveta in se na predlog
uprave družbe imenuje novega člana.

5. Spremembe poslovnika o delu skupš-
čine.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
poslovnika o delu skupščine.

6. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se finančnega re-

vizorja na predlog nadzornega sveta družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki

navadnih delnic na ime, ki so vpisani v del-
niško knjigo ali njihovi pooblaščenci oziro-
ma zakoniti zastopniki, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
V tem času trgovanje in prenos delnic nista
dovoljena. Pooblastilo mora biti pisno in
mora vsebovati splošne podatke (ime, pri-
imek, naslov, EMŠO, oziroma firmo in se-
dež) pooblastitelja in pooblaščenca ter pod-
pis pooblastitelja. Pooblastila morajo biti
prav tako na sedežu družbe najkasneje tri
dni pred skupščino.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.

Gradivo za sejo bo na vpogled v tajniš-
tvu Kmečke družbe, d.d., v Ljubljani, Steg-
ne 21, od 11. do 12. ure.

Če skupščina delničarjev ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je v torek 1. 7. 1997 ob 13. uri v isti
dvorani. Skupščina delničarjev bo takrat ve-
ljavno odločala, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesta.

Kmečka družba za upravljanje
investicijskih skladov, d.d., Ljubljana

direktor
predsednik nadzornega sveta

Št. 19/97 Ob-2366

Na podlagi tretjega odstavka desete toč-
ke statuta delniške družbe PID Dadas 1,
d.d., nadzorni svet družbe PID Dadas 1, d.d.,
vabi delničarje na
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3. sejo skupščine
družbe PID Dadas 1, d.d.,

ki bo v četrtek dne 3. 7. 1997 ob 10. uri
na sedežu družbe, Partizanska 13a, v Mari-
boru.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine.
3. Obravnava in sprejem poslovnika

skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la z mnenjem revizorja in nadzornega sveta
za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme in potrdi se let-
no poročilo z mnenjem revizorja in nadzor-
nega sveta za leto 1996.

5. Obravnava in sprejem sklepov skupš-
čine z dne 17. 12. 1996, ki se nanašajo na
spremembe članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: potrdi se sklep skupšči-
ne z dne 17. 12. 1996 o spremembi članov
nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prija-
vili svojo udeležbo na sedežu družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli ustrezno gradivo.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe Parti-
zanska 13a, Maribor.

Vabljene prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica ter s tem upravi omogočijo
pravočasno pripravo njenih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne ob 11. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

PID Dadas 1, d.d.
uprava družbe

Št. 161 Ob-2383

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in od 20. do 23. člena statu-
ta družbe KAM-BUS, d.d., Kamnik, uprava
družbe sklicuje

2. skupščino delničarjev
družbe KAM-BUS, d.d., Kamnik,

ki bo v torek dne 8. julija 1997 ob 12.30
na sedežu družbe v Kamniku, Maistrova 18.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov ter ime-
nuje notarja po predlogu uprave.

2. Potrditev letnega poročila za leto
1996.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1996 po predlogu uprave, nadzorne-
ga sveta in pooblaščenega mnenja revizor-
ske družbe.

3. Sprejem sklepa o uporabi nerazpore-
jenega dobička za leto 1993, 1994 in 1995
ter čistega dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
uporaba nerazporejenega dobička za leto
1993, 1994 in 1995 ter čistega dobička za
leto 1996.

4. Spremembe statuta družbe KAM-
BUS, d.d., Kamnik.

Predlog sklepa: potrdi se predlog spre-
membe statuta družbe KAM-BUS, d.d.,
Kamnik.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se za leto

1997 imenuje revizijsko družbo MT&D,
d.o.o., iz Ljubljane, po predlogu nadzorne-
ga sveta.

Za udeležbo na skupščini se delničar iz-
kaže s potrdilom o lastništvu oziroma s pi-
snim pooblastilom delničarja. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini je potrebno dati v
hrambo na sedežu delniške družbe vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delni-
čar ali njegov pooblaščenec, mora najaviti
svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v pisni obli-
ki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni najav-
ljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter prev-
zamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradiva, ki sklepe obraz-
laga ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe pri Mojci Ja-
šič, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklicane skupščine družbi pošljejo razumno
utemeljene nasprotne predloge. Uprava in
nadzorni svet bosta o nasprotnih predlogih
sprejela svoje stališče in bosta o spremenje-
nih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

KAM-BUS, d.d., Kamnik
direktor

Ob-2411

Direktor družbe Arkada Tri – Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., sklicujem

1. redno sejo skupščine
družbe Arkada Tri Pooblaščena

investicijska družba, d.d.,
ki bo v sredo 9. julija 1997, ob 12. uri v

sejni dvorani Arkade D.Z.U., d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška c. 206.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predsednika,
dva preštevalca glasov in notarja po predlo-
gu, ki postane sestavni del tega sklepa.

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

3. Spremembe statuta družbe Arkada Tri,
d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe Arkada
Tri, d.d., po  predlogu, ki postane sestavni
del tega sklepa.

4. Letno poročilo uprave za leto 1996 z
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo in revidirane finančne izkaze druž-
be za leto 1996 po predlogu, ki postane
sestavni del tega sklepa.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa: za leto 1997 se imenuje
revizijska družba po predlogu, ki postane
sestavni del tega sklepa.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

in njihovi zakoniti zastopniki ali poob-
laščenci, ki svojo udeležbo prijavijo družbi
vsaj tri dni pred skupščino. Pooblaščenci
delničarjev morajo prijavi za udeležbo in
glasovanje na skupščini priložiti tudi poob-
lastilo za udeležbo in glasovanje.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem od 6. 6. 1997 na
sedežu družbe, Celovška 206, Ljubljana in
od 10. 6. 1997 naprej tudi na Celovški 91,
Ljubljana,  vsak delovnik med 9. in 15. uro.

Slepčnost
Če skupščina družbe ob sklicanem času

ne bo sklepčna, bo seja skupščine preneše-
na na 12.30 istega dne, na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Arkada Tri, d.d.,
direktor

Ob-2367

V skladu z 287. in 288. členom zakona o
gospodarskih družbah uprava Tovarne
sladkorja, d.d., Opekarniška c. 4, Ormož,
objavlja

nasprotne predloge delničarjev,
k dnevnemu redu 2. skupščine Tovarne

sladkorja, d.d., Opekarniška 4, Ormož, ki je
sklicana za dne 24. 6. 1997 ob 12. uri v
dvorani Doma kulture, Skolibrova ul. 17,
Ormož.

Delničarji delničarskega sporazuma
upravi družbe sporočajo, da vlagajo nasled-
nje nasprotne predloge k 2. in 6. točki dnev-
nega reda 2. redne skupščine delniške druž-
be, ki naj se po novem glasijo:

2. točka dnevnega reda: izvolitev orga-
nov skupščine – predsednika in treh prešte-
valcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Stanko Tomanič, direktor
Kmetijske zadruge Ptuj, za preštevalce gla-
sov Teodor Frangež, Žarko Kolarič in Jan-
ko Petrovič.

6. točka dnevnega reda: obravnava in
sprejem sklepa o imenovanju revizorja.

Predlog sklepa: družba Audit, d.o.o., iz
Murske Sobote se imenuje za revizorja za
poslovno leto 1996.

Za poslovno leto 1997 skupščina poob-
lašča nadzorni svet, da objavi javni razpis
za izvedbo revizije za poslovno leto 1997
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ter pooblašča nadzorni svet, da na podlagi
prijav izbere najugodnejšega revizorja.

Tovarna sladkorja, d.d.,
uprava družbe

Ob-2407

Na podlagi 287. in 288. člena zakona o
gospodarskih družbah začasna uprava in za-
časni nadzorni svet sporočata delničarjem

nasprotni predlog
delničarja: Slovenski odškodninski sklad,

d.d., Ljubljana, k 9. točki dnevnega reda, ki
je sklicana dne 27. 6. 1997 ter sprememba
dnevnega reda skupščine.

Nasprotni predlog je naslednji
Pri 9. točki dnevnega reda: obravnava-

nje in odločanje o oblikovanju sklada last-
nih delnic za odkup delnic po zaposlenih, je
predlog sklepa: “Ne sprejme se sklep o obli-
kovanju sklada za nakup lastnih delnic za
odkup delnic po zaposlenih”.

Obrazložitev
Lastninsko preoblikovanje družbe je bi-

lo vpisano v sodni register Okrožnega so-
dišča v Krškem 18. 12. 1996. Predlog za
oblikovanje Sklada lastnih delnic je podala
začasna uprava družbe za obravnavo na 1.
skupščini družbe, določene na dan 27. 6.
1997.

Sklad poudarja, da gre za predlog zača-
sne uprave in meni, da le ta ni dovolj obraz-
ložila razlogov za oblikovanje sklada last-
nih delnic že na 1. skupščini družbe ter da je
predlog preuranjen.

Stališče začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta do nasprotnega predloga:

Te delnice družba potrebuje za stimula-
cijo uprave in nadzornega sveta, kakor tudi
zaposlenih. Sporazum skladov in PID-ov
podpira takšno stimulacijo, prav tako tudi
delniški sporazum. Začasna uprava, zača-
sni nadzorni svet in zaposleni so mnenja,
da je to dober način stimulacije, ker se
kapital ne troši, temveč ostane v delniški
družbi.

Prav zaradi takšnega mnenja in odloči-
tve začasne uprave in začasnega nadzorne-
ga sveta ni razlogov, da skupščina ne bi
sprejela sklepa o oblikovanju sklada lastnih
delnic za namen, ki je opredeljen že v sa-
mem sklepu.

Zato je stališče začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta, da se nasprotni
predlog ne sprejme.

Posavje trgovina, d.d., Brežice
začasna uprava družbe

in začasni nadzorni svet

Št. 1154 Ob-2425

Začasni nadzorni svet družbe ABC Tr-
govina, d.d., Ljubljana, Wolfova 12, spo-
roča vsem delničarjem ABC Trgovina,
d.d., da je delničar Arkada Ena dne 13. 5.
1997 poslal nasprotni predlog k 3. in 4.
točki dnevnega reda 1. seje skupščine, del-
ničar ABC Tabor pa dne 19. 5. 1997 k 3.
točki:

nasprotna predloga delničarja Arka-
da Ena

– k 3. točki dnevnega reda skupščine se
predlaga naslednji sklep:

Družba izkazuje dne 1. 1. 1997 nerazpo-
rejen dobiček za leta 1993, 1994, 1995 in
1996 v višini 128,380.000 SIT. Na podlagi
282. člena ZGD se na predlog uprave razpo-

redi 64,190.000 SIT dobička v rezerve za
krepitev finančne moči družbe.

Dobiček v višini 64,190.000 SIT se pred-
laga v razporeditev:

– 100% na dividende – 64,190.000 SIT.
Utemeljitev
Delničar Arkada Ena, d.d., ne vidi ute-

meljenega razloga, da bi ABC Trgovina,
d.d., oblikovala sklad lastnih delnic in se
zato ne strinja s predlogom uprave, saj ta
bistveno vpliva na dividendni donos kapita-
la delničarjev.

Dodatno k temu menimo, da je sklep
nepopoln, saj uprava v sklepu v skladu z
240. členom ZGD ni navedla za kakšne na-
mene bi oblikovala sklad lastnih delnic.
Sklad lastnih delnic in nameni njegovega
oblikovanja tudi niso opredeljeni v statutu
družbe.

– k 4. točki dnevnega reda se predlaga
naslednji sklep:

Delničar Arkada Ena, d.d., predlaga, da
se namesto enega od obeh članov pod B za
kandidata predlaga predstavnika skladov
Arkade, Odškodninskega sklada in Kapital-
skega sklada. Ime kandidata bi predlagali
naknadno.

Utemeljitev
V sedanjem predlogu so samo kandidati,

ki zastopajo že obstoječe zunanje delničarje
in pa delničarje iz notranje privatizacije.
Menimo, da obstaja realna možnost, da bi
bili interesi obstoječih zunanjih delničarjev,
zaradi njihovih poslovnih interesov, ki jih
imajo v povezavi z ABC Trgovino, bistveno
drugačni od interesov navedenih drugih zu-
nanjih delničarjev.

Zaradi zaščite interesov slednjih predla-
gamo, da se za nadzorni svet imenuje kan-
didat, ki bi zastopal interese naslednjih.

Nasprotni predlog delničarja ABC Ta-
bor

– k 3. točki dnevnega reda se predlaga
naslednji sklep:

Izkazani dobiček ABC Trgovine za leta
1993, 1994, 1995 in 1996 v višini
128,380.000 SIT naj se razporedi takole:

– 50% za krepitev finančne moči –
64,190.000 SIT,

– 25% za dividende – 32,095.000 SIT,
– 25% nerazporejeni dobiček –

32,095.000 SIT.
Utemeljitev
Podjetje ABC Tabor smatra, da zaradi

neusklajenosti predloga uprave in nadzor-
nega sveta s statutom, naj ne bi oblikovali
sklada lastnih delnic, ampak naj bi ta del
dobička pustili do nadaljnjega kot nerazpo-
rejenega.

Nadzorni svet ABC Trgovina, d.d., je
29. 5. 1997 obravnaval nasprotna predloga
in sprejel naslednja stališča:

– k 3. točki dnevnega reda
Nadzorni svet predloga delničarja Arka-

da Ena ne sprejema.
Nadzorni svet pa sprejema predlog del-

ničarja ABC Tabor in predlaga skupščini,
da ta predlog sprejme.

Obrazložitev
Nadzorni svet soglaša s predlogom del-

ničarja ABC Tabor, da se ne oblikuje sklad
lastnih delnic, ker za to ni izdelanega pro-
grama in uskladitve s statutom. Prav tako
soglaša, da se del dobička, ki je bil name-
njen formiranju sklada ne razporedi.

– k 4. točki dnevnega reda
Nadzorni svet predloga Arkade Ena ne

sprejema in predlaga skupščini, da sprejme
njegov predlog.

ABC Trgovina, d.d., Ljubljana
začasni nadzorni svet

Razne objave

Ob-2310

Likvidacijski upravitelj družbe Park,
d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 24 v likvidaci-
ji, obvešča vse upnike, da je sodišče s skle-
pom uvedlo zoper navedeno družbo posto-
pek redne likvidacije.

Vsi upniki družbe se pozivajo, da likvi-
dacijskemu upravitelju prijavijo svoje terja-
tve in sicer v 30 dneh od dneva objave.

Likvidacijski upravitelj
družbe Park, d.o.o.,

v likvidaciji

Ob-2370

Skladno s 7. členom statuta Banke Ko-
per, d.d., in poslovnikom o postopku proda-
je imenskih delnic Banke Koper, vas ob-
veščamo o prodaji naslednjih rednih delnic
Banke Koper, d.d.:

Prodajalec št. delnic cena za delnico
Soča, d.d.,
Koper 2.043 9.031

Obstoječi delničarji Banke Koper imajo
prednostno pravico odkupa, ki jo lahko uve-
ljavljajo 15 dni od objave v Uradnem listu
RS. Interesenti naj pošljejo svoje ponudbe
na naslov: Banka Koper, d.d., Oddelek vred-
nostih papirjev, Pristaniška 14, 6502 Koper
oziroma na faks št.: 066/451-369.

Ob-2371

Skladno s 7. členom statuta Banke Ko-
per, d.d., in poslovnikom o postopku proda-
je imenskih delnic Banke Koper, vas ob-
veščamo o prodaji naslednjih rednih delnic
Banke Koper, d.d.:

Prodajalec št. delnic cena za delnico
 Interlink,
d.o.o., 4.224 8.000
Ljubljana
Obstoječi delničarji Banke Koper imajo

prednostno pravico odkupa, ki jo lahko

Št. 0107-1/97-16 Ob-2412

Republika Slovenija Varuh človeko-
vih pravic je založil in izdal Letno po-
ročilo varuha človekovih pravic. Letno
poročilo se nanaša na delo varuha v letu
1996. Obveščamo vse, ki jih letno poro-
čilo zanima, da je le-to objavljeno v
Poročevalcu DZ št. 20, z dne 27. 5.
1997.

RS Varuh človekovih pravic
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uveljavljajo 15 dni od objave v Uradnem
listu RS. Interesenti naj pošljejo svoje po-
nudbe na naslov: Banka Koper, d.d., Odde-
lek vrednostih papirjev, Pristaniška 14,
6502 Koper oziroma na faks št.: 066/451-
369.

Ob-2372

Skladno s 7. členom statuta Banke Ko-
per, d.d., in poslovnikom o postopku proda-
je imenskih delnic Banke Koper, vas ob-
veščamo o prodaji naslednjih rednih delnic
Banke Koper, d.d.:

Prodajalec št. delnic cena za delnico
Primorje
Ajdovščina,
p.o. 1.531 8.000

Obstoječi delničarji Banke Koper imajo
prednostno pravico odkupa, ki jo lahko
uveljavljajo 15 dni od objave v Uradnem
listu RS. Interesenti naj pošljejo svoje po-
nudbe na naslov: Banka Koper, d.d., Odde-
lek vrednostih papirjev, Pristaniška 14,
6502 Koper oziroma na faks št.: 066/451-
369.

Banka Koper, d.d.

Št. 464-1/96 Ob-2424

Republika Slovenija, Ministrstvo za kul-
turo, Cankarjeva 5, Ljubljana, objavlja

razpis za pogodbeno svetovanje v
posamičnih postopkih denacionalizacije

Pogodbeno svetovanje obsega pripravo
ugotovitvenega zapisnika o pravnem in de-
janskem stanju zadeve, pripravo osnutkov
odločb in sklepov, pripravo osnutkov odgo-
vorov na tožbo v primeru sproženega uprav-
nega spora in opravljanje drugih procesnih
dejanj v postopku.

Na razpis se lahko prijavijo le diplomi-
rani pravniki z ustreznimi izkušnjami. Pred-
nost pri izbiri bodo imeli kandidati z oprav-
ljenim pravniškim državnim izpitom in tisti,
ki lahko takoj pričnejo z opravljanjem po-
godbenega svetovanja.

Pisne prijave kandidatov z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev zbiramo 15 dni po ob-
javi na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Can-
karjeva 5, Ljubljana.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v os-
mih dneh po končanem zbiranju prijav.

Z izbranimi kandidati bomo sklenili po-
godbe o delu za leto 1997 z možnostjo po-
daljšanja.

Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo

Ob-2299

Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava na
podlagi sklepa sveta Občine Vipava s 15. 5.
1997 objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za sodelovanje v

projektu TC palača Lanthieri
1. Predmet razpisa:
1.1 Občina Vipava je lastnik palače Lant-

hieri v Vipavi. Premoženje obsega palačo,
spremljajoče objekte, zemljišče in drugo
opremo ter solastniški vložki drugih.

Projekt Lanthieri obsega izgradnjo turi-
stičnega centra in turistično revitalizacijo
Vipave.

Turistični center obsega obnovo palače
Lanthieri s tržnimi in neprofitnimi vsebina-
mi, hotel in casino ter oživitev okolice (ar-
hitekture, vipavske Benetke).

Občina Vipava namerava skupaj z iz-
branim strateškim investitorjem ustanoviti
gospodarsko družbo, katera glavna dejav-
nost bo opravljanje turistične, kulturne, ho-
telske in gostinske dejavnosti ter igralniš-
tvo.

V novo ustanovljeno družbo bo Občina
Vipava vložila v obliki stvarnega vložka del
nepremičnine, za palačo Lanthieri pa bo z
družbo sklenila koncesijsko pogodbo ali po-
godbo o najemu. Izbrani strateški investitor
pa naj bi svoj vložek praviloma vplačal v
denarju.

2. Pogoji sodelvoanja v razpisu:
2.1. Na razpisu lahko sodelujejo domače

fizične ali pravne osebe. Ponudbe se morajo
nanašati na opredelitev investitorjevega
vložka za ustanovitev nove gospodarske
družbe kot je navedeno v 1.1. točki tega
razpisa.

2.2. Ponudniki so v svojih ponudbah
dolžni navesti predvsem:

–višino in strukturo vložka, ki ga v druž-
bo vplača ponudnik ter način in rok njego-
vega vplačila,

–način upravljanja investitorja v novi
gospodarski družbi,

–poslovni in razvojni načrt novo usta-
novljene družbe, ki naj vsebuje predvsem:

–načrt revitalizacije palače Lanthieri – s
predlogom koncesijskega akta,

–načrt glede nadaljnjih investicij ter nji-
hovega načina financiranja,

–načrt glede bodočih poslovno finanč-
nih rezultatov,

–načrt zaposlovanja (število in struktura
zaposlenih),

–odstotek lastništva ponudnika v odnosu
na vrednost stvarnega vložka Občine Vipa-
va ter vrednosti nepremičnine po koncesij-
ski pogodbi

–načrt pridobivanja kadrov ustreznih
za opravljanje gostinsko igralniškega tu-
rizma,

–ponujene pogoje za morebitni prevzem
obveznosti do kasnejšega odkupa deleža Ob-
čine Vipava v novoustanovljeni družbi,
skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo
glede razpolaganja s premoženjem v lasti
Občine Vipava.

2.3. Dokumentacija glede nepremičnin in
druga dokumentacija (razvojna studija, po-
slovni načrt, investicijski prospekt) je na
razpolago vsem zainteresiranim ponudni-
kom na Občini Vipava, Glavni trg 15, pri
Alojzu Vitežniku.

2.4. Vsakemu ponudniku bo na njegovo
zahtevo omogočen ogled palače Lanthieri
in ostalih objektov v kompleksu.

2.5. Ponudniki so k svojim ponudbam
dolžni priložiti podatke in dokazila glede:

–sposobnosti in jamstva za uresničitev
dane ponudbe,

–dosedanje izkušnje investitorja v go-
stinstvu, igralništvu in turizmu.

2.6. Prispele ponudbe bo ocenila komi-
sija, ki jo imenuje župan Občine Vipava.

Znesek priznane vrednosti stvarnega
vložka Občine Vipava in višino ponujene-
ga denarnega vložka bosta pomembna kri-
terija za oceno ponudb, vendar bodo pri
odločitvi o izbiri najboljšega ponudnika
upoštevani tudi drugi elementi ponudb, ki
so našteti v 2.2. točki in 2.5. točki tega
razpisa.

2.7. Ta javni razpis ne obvezuje Občine
Vipava, da slene pogodbo o ustanovitvi no-
ve gospodarske družbe s katerimkoli po-
nudnikom, vključno z najboljšim ponudni-
kom.

3. Rok in način oddaje ponudb
3.1. Ponudbe morajo biti dostavljene s

priporočeno pošiljko na naslov Občina Vi-
pava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, najkasne-
je do torka 15. julija 1997 do 12. ure, in
sicer v zapečatenih ovojnicah s pripisom za
projekt “TC Lanthieri”.

3.2. Vse dodatne informacije v zvezi s
tem razpisom prejmejo zainteresirani po-
nudniki na Občini Vipava, Glavni trg 15,
Vipava, tel. 065/65-131, faks 065/65-805
pri Vitežnik Alojzu.

Občina Vipava

Št. 02/96 Ob-2420

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Parmova 53, Ljubljana, v sodelovanju
z Upravo Republike Slovenije za telekomu-
nikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana objavlja

proste radiodifuzne kanale:
1. za zvokovne difuzne radijske postaje:
– na oddajni točki Maribor Brezje,

90,8 Mhz, za pokrivanje mesta Maribor z
okolico,

– na oddajni točki Bogojina, 102,1 Mhz,
za pokrivanje širšega območja Murske So-
bote,

– na oddajni točki Rahtelov vrh,
105,2 Mhz, za pokrivanje območja od Slo-
venj Gradca do Mislinje.

2. za TV difuzijsko radijsko postajo:
– na oddajni točki Podgrad–Slavnik,

K 55, za območje pokrivanja Občine Hrpe-
lje–Kozina, južnega dela Občine Sežana ter
območje Podgrada in Divače.

Prednost pri dodelitvi prostega kanala
ima tista RTV organizacija, ki namerava
oddajati:

– nacionalni RTV program ali lokalni ne-
komercialni RTV program;

– program, ki pomeni vsebinsko dopol-
nitev že obstoječega RTV programa na do-
ločenem območju;

– program, v katerem prevladuje lastna
produkcija v slovenskem jeziku;

– politično neodvisen program.
Svet bo pri obravnavi vloge upošteval

tudi:
– raznovrstnost programske ponudbe;
– stopnjo razvitosti radiodifuzije na do-

ločenem območju;
– mnenje pristojnega organa lokalne

skupnosti o utemeljenosti pokrivanja ob-
močja z novim RTV programom;

– ekonomsko stanje prosilca (sposobnost
financiranja dejavnosti), tehnično in kadrov-
sko usposobljenost za produkcijo in oddaja-
nje programa;

– število potencialnih gledalcev in po-
slušalcev;
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– dosedanje izkušnje prosilca na področ-
ju radiodifuzije;

– trajanje (obseg) programa;
– pripravljenost prosilca, da uporabo ra-

diodifuznega kanala deli z drugo domačo
RTV organizacijo.

Vlogo s predpisano dokumentacijo poš-
ljite na naslov: Uprava RS za telekomunika-
cije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, v 30
dneh od objave.

Uprava RS za telekomunikacije bo po-
polne vloge posredovala Svetu za radiodi-
fuzijo RS v 30 dneh po poteku roka za prija-
vo.

Za dodatne informacije pokličite Upra-
vo RS za telekomunikacije, tel. št. 133-10-
98.

Svet za radiodifuzijo RS

Št. 1830-35-72 Ob-2421

Stanovanjski sklad Občine Maribor, Ma-
ribor, Slovenska ulica 40, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v stanovanjsko

poslovnem objektu Gradišče (Hutter
blok) v Mariboru

1. Predmet prodaje so naslednje nepre-
mičnine:

– prizemna etaža – pritličje v izmeri
2.098 m2 namenjena za poslovne prostore,

– kletna etaža v izmeri 2.612 m2 name-
njena za kleti in poslovne prostore.

Nepremičnine, ki so predmet prodaje se
nahajajo v stavbi stoječi na parc. št. 934
vpisani pri vl. št. 553 k.o. Maribor Grad in
so delno zasedene.

2. Izklicna cena za nepremičnine, ki so
predmet dražbe znaša 180,000.000 SIT.

Javna dražba bo v torek, 1. julija 1997
ob 9. uri na sedežu prodajalca.

3. Pogoji za udeležbo na dražbi in pro-
dajni pogoji:

– na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Predstavniki pravnih oseb
morajo predložiti pisno pooblastilo in potr-
dilo o sedežu podjetja v RS, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu RS;

– pred pričetkom dražbe morajo ponud-
niki plačati varščino ali predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
izklicne cene. Varščina se plača na žiro ra-
čun prodajalca, št. 51800-652-29941 pri
Agenciji za plačilni promet Maribor. Eno
uro  pred pričetkom dražbe je potrebno pred-
ložiti dokaz o vplačilu oziroma bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe;

– najnižji ponudek nad izklicno ceno je
500.000 SIT;

– najugodnejši ponudnik je dolžan skle-
niti pogodbo o nakupu nepremičnine v roku
30 dni po zaključeni dražbi, sicer se šteje,
da od pravic do sklenitve pogodbe odstopa
in pri tem izgubi tudi pravico do vplačane
varščine, če pa je predložil bančno garanci-
jo pa jo lahko prodajalec po preteku tega
roka vnovči;

– prometni davek, takse in stroške ZK
prenosa plača kupec;

– kupnina mora biti plačana v 45 dneh
od sklenitve pogodbe. Prodajalec nudi za
plačilo kupnine kredit z odplačilno dobo do
5 let in obrestno mero TOM + 5%;

– kupec pridobi lastninsko pravico na ne-
premičninah po plačilu celotne kupnine;

– kupec s pridobitvijo lastninske pravice
prevzema vse pravice in obveznosti seda-
njega lastnika. Kupec je dolžan urediti šta-
ketne kleti v kletni etaži in jih prodati last-
nikom stanovanj po vnaprej dogovorjeni ce-
ni;

– za prodane nepremičnine velja klavzu-
la »videno – kupljeno« zato se kasnejše re-
klamacije ne upoštevajo;

– varščina se kupcu, ki uspe všteje v kup-
nino. Udeležencem, ki na dražbi ne bodo
uspeli se varščina oziroma bačna garancija
vrne v 8 dneh po končani dražbi brez obre-
sti.

Vse dodatne informacije v zvezi s pro-
dajo predmetnih nepremičnin, ki si jih po-
tencialni kupci lahko po dogovoru ogleda-
jo, lahko dobite po telefonu na št. 225-
261, int. 422 ali osebno pri Bogdanu Šte-
bihu.

Stanovanjski sklad
Občine Maribor

Ob-2419

Veletrgovina Vema export-import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
59. izredne seje upravnega odbora z dne
22. 5. 1997 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. stoječih na parc. št. 565/5, vl. št., 675,
k.o. Razvanje in sicer:

A) Poslovno-trgovski-skladiščni prosto-
ri v pritličju skupne površine do
7.912,33 m2, z možnostjo nakupa manjših
kvadratur po dogovoru oziroma na osnovi
etažnega projekta.

Pričakovana cena je 1.000 DEM/m2.
B) Poslovno-trgovski prostori v I. nad-

stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-
ri v skupni površini do 6.448,12 m2, z mož-
nostjo nakupa manjših kvadratur po dogo-
rou oziroma na osnovi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 800 DEM/m2.
C) Pisarne v 1. nadstropju poslovne stav-

be v skupni površini do 300,48 m2, z mož-
nostjo nakupa manjše kvadrature po dogo-
voru oziroma na osnovi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 1.350 DEM/m2.
2. Zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje
v izmeri 552 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
3. Zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

parc. št. 562/2, vl. št. 670, k.o. Razvanje v
izmeri 873 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
4. Pokriti jekleni nadstrešek pri vratarni-

ci s pripadajočim zemljiščem v Mariboru,
Tržaška c. 65, ki stoji na delu parc.
št. 563/5, vl. št. 670, k.o. Razvanje, v izmeri
122,72 m2.

Pričakovana cena je 500 DEM/m2.
Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z oz-

načbo »Nepremičnine«. Prijavi na razpis
je potrebno priložiti potrdilo o vplačani
varščini, ki znaša 10% navedene izklicne
cene za posamezno nepremičnino. Varšči-
no je potrebno poravnati na žiro račun pod-
jetja Vetrans, d.o.o., Maribor, Tržaška c.
65, št. 51800-601-57481, odprt pri Agen-
ciji za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje, podružnica Maribor, ali na kakšen
drug nevtralni žiro račun po predhodnem
dogovoru s prodajalcem nepremičnin.
Varščino je potrebno vplačati najkasneje
do zaključka zbiranja ponudb s pripisom
»varščina«. Varščina je plačljiva v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Javno zbiranje ponudb velja do 30. 6.
1997.

Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ali overjeno fotokopijo potrdi-
la o državljanstvu Republike Slovenije za
fizične osebe ter potrdilo o vplačilu varšči-
ne.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine Vema export-import, d.d., Ma-
ribor, Tržaška c. 65, dne 2. 7. 1997 ob
12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Na nepremičninah poslovnega objekta
pod št. 1 (A, B, C) je vpisana zastavna
pravica na listi C. Kupnina je plačljiva v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila. Prodajalec
se ne obvezuje skleniti pogodbe s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo kupnino.
Prodajalec bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval ponujeno ceno, na-
čin plačila, velikost nakupa, tehnološko
zaokroženost ter druge elemente ponudbe.
Posamezne nepremičnine se lahko kupu-
jejo tudi po delih oziroma dva ali več kup-
cev en etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljav-
ne potem, ko bo na predlog prodajalca
Agencija RS za prestrukturiranje in priva-
tizacijo izdala ustrezno soglasje v skladu
z drugim odstavkom 44. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu »vi-
deno – kupljeno«. Prometni davek, druge
dajatve in stroške prenosa lastništva plača
uspešni ponudnik – kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodaj-
no pogodbo v roku 8 dni po sprejemu ob-
vestila o izbiri, kupnino pa mora plačati v
roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodaj-
ne pogodbe. Prevzem nepremičnin bo mo-
goč takoj po plačilu celotne kupnine.
Vplačana varščina se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si og-
ledajo poslovne prostore po predhodnem
dogovoru s Slaničem po tel. 062/305-
211.

Veletrgovina Vema
export-import, d.d., Maribor
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Ob-2422

ŽJ Meting, d.o.o., C. Železarjev 8, Jese-
nice, po pooblastilu družbe SŽ Železarne
Jesenice razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine »Restavracija

Kazina«
Št. vložka 962 k.o. Jesenice, št. parcele

1224/2 in 1224/5. Objekt ima neto površino
1123 m2 in 2468 m2 zemljišča.

Ocenjena tržna vrednost objekta z zem-
ljiščem je 527.763 DEM. Varščina je
100.000 DEM.

Splošno
Razpisana nepremičnina je locirana na

komunalno opremljenem stavbnem zem-
ljišču, ki zajema možnost priključkov na
obstoječe komunalne in energetske instala-
cije, ne vključuje pa plačila morebitnih pris-
pevkov za priključke.

Ponudnik oziroma kupec se obvezuje, da
bo za vzdrževanje obstoječih komunalnih,
energetskih in telekomunikacijskih instala-
cij, ki potekajo na nepremičninah, ki so
predmet razpisa, dovolil njihovemu lastni-
ku ali upravljalcu neoviran dostop in usta-
novitev služnostne pravice.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra Republike Slovenije ozi-
roma potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje, navedeno de-
javnost, ki jo nameravajo opravljati in pred-
ložiti potrdilo o vplačani varščini, ki mora
biti izvršena pred končanim rokom za odda-
jo ponudb na žiro račun ŽJ Meting, d.o.o.,
št. 51530-601-25734. Vse vrednosti v DEM
se obračunajo v SIT po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan vplačila.

Vse stroške  prodaje nepremičnine in
prenosa pravic na kupca, stroške odmere
zemljišča, davke, takse, stroške prodaje
pooblaščencu v višini 1,5% prodajne vred-
nosti in drugo, plača kupec.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno, boljše plačilne pogoje
in možnost zaposlitve delavcev družb Žele-
zarne Jesenice. Vse nepremičnine so napro-
daj po načelu »videno – kupljeno«. Ta obja-
va ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim
in ali katerimkoli ponudnikom sklene po-
godbo o prodaji.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku
14 dni po prejemu obvestila o izbiri in vpla-
čati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo
pogodba razveljavljena, varščina pa ne bo
vrnjena.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo do-
bili vrnjeno varščino brez obresti v roku
8 dni po izbiri ponudnika.

Komisija se bo o izbiri ponudnika odlo-
čila v roku 10 dni po poteku roka za zbira-
nje ponudb.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 7 dni
od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: ŽJ Meting – C. Železničarjev 8,

4270 Jesenice z oznako »Ponudba po razpi-
su 6/97«.

Vse informacije o nepremičninah in
možnih terminih ogleda lahko ponudniki do-
bijo na telefon št. (064) 861-441, Emil Až-
man, int. 26–26 ali Valentin Pretnar,
int. 28–34.

Meting
Železarna Jesenice

Inženiring, svetovanje,
poslovne storitve, d.o.o.

Ob-2423

TEVE Varnost, d.d., C. 9. avg. 59, Za-
gorje ob Savi objavlja

prodajo
 z zbiranjem pisnih ponudb

Predmet prodaje so:
– tri nadstropja stolpnice v najožjem cen-

tru mesta Zagorja ob Savi, C. zmage 7 in
sicer II., III. in X. nadstropje, posamezno
nadstropje meri ca. 200 m2, prostori so pri-
merni za stanovanja in za poslovne namene.
Vsa tri nadstropja se prodajajo kot celota ali
po posameznih nadstropjih. Najnižja cena
znaša 700 DEM/m2;

– zemljišča in večja troetažna proizvod-
no-poslovna zgradba s pomožnimi objekti v
Zagorju ob Savi, Podvine 36, vpisana v vl.
št. 661, k.o. Zagorje – mesto.

Nepremičnine so locirane neposredno ob
magistralni cesti Zagorje–Trojane, primer-
ne so za različne vrste proizvodnje ali večjo
trgovinsko, skladiščno ali podobno dejav-
nost. Skupna površina zemljišč znaša 7.478
m2, posamezna etaža glavne troetažne zgrad-
be meri ca. 1.100 m2, skupna funkcionalna
površina te zgradbe znaša 3.375 m2, površi-
na ostalih pomožnih zgradb pa znaša še 204,
493, 607 in 103 m2. Nepremičnine (zem-
ljišča in zgradbe) se praviloma prodajajo
kot celota, če takšna prodaja ne bo možna,
pa lahko posamezen kupec kupi najmanj po
eno etažo. Najnižja izklicna cena znaša
350 DEM/m2.

Kupnina se plača v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila.

Prometni davek ter vse druge dajatve ter
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

Nepremičnine bodo prodane najugodnej-
šemu ponudniku.

Prednost pri nakupu bo imel ponudnik,
ki bo ponudil višjo ceno ali ugodnejše pla-
čilne pogoje s tem, da mora biti ponujena
cena za nakup nepremičnin najmanj enaka
izklicni ceni.

Varščino ali ustrezno bančno garancijo
oziroma menico v višini 10% izklicne cene
nepremičnin morajo vplačati ponudniki za
nakup nepremičnin najkasneje do dne 13. 6.
1997 na žiro račun TEVE Varnost pri APP
Trbovlje, Eksp. Zagorje ob Savi št.
52720-601-13427. Ponudniki oziroma nji-
hovi pooblaščenci morajo pred odpiranjem
ponudb predložiti dokazilo o plačilu zahte-
vane varščine.

Varščina bo uspešnemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, neuspešnim ponudnikom
pa brez obresti vrnjena v roku 5 dni po
odpiranju ponudb.

Pisna ponudba mora vsebovati ponuje-
no ceno, plačilne pogoje, overjen izpisek
iz sodnega registra pravne osebe oziroma
potrdilo o državljanstvu RS za fizične ose-
be.

Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu nepremičnin najkasneje v roku
10 dni po končani izbiri. Kupec mora v
primeru odloga plačila prodajalcu ob podpi-
su pogodbe predložiti nepogojeno nepreklic-
no bančno garancijo.

V primeru, da izbrani kupec v roku
10 dni po končani izbiri ne sklene pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
se prodaja razveljavi, varščina pa obdrži kot
skesnina.

Nepremičnine prevzame kupec v last in
posest po plačilu celotne kupnine.

Prodajalec ima pravico, da po lastni pre-
soji ne sklene pogodbe z nobenim ponudni-
kom in v tem primeru razpis ponovi, ponud-
nikom pa v roku 5 dni po odpiranju ponudb
vrne varščino.

Pisne prijave pošljite na naslov: TEVE
Varnost, d.d., C. 9. avg. 59, 1410 Zagorje
ob Savi, p.p. 120 do dne 16. 6. 1997 do
12. ure z oznako »Ponudba – Ne odpiraj«.

Dodatne informacije lahko dobite vsak
delovnik od 7. do 15. ure na sedežu družbe
oziroma na tel. št. 0601/64-686.

TEVE Varnost, d.d.,
Zagorje ob Savi

Ob-2413

Dr. France Bučar, Ljubljana, Ul. Pohor-
skega bataljona 199, kot denacionalizacij-
ski upravičenec prepovedujem prodajo
pritličja stavbe, stavbišča in dvorišča na
zemljišču družbene lastnine pri telesu I.
parc. št. 80/1 in pri telesu V. pritličja stav-
be na isti parceli vl. št. 892 k.o. Kostanje-
vica na Krki, Ljubljanska c. 5, to je nepre-
mičnin, ki so v denacionalizacijskem, po-
stopku.

Iz istih razlogov prepovedujem prodajo
kmetijskih parcel št. 1516 in št. 1520 k.o.
Kostanjevica na Krki.

Franc Bučar
Ob-2319

Podjetje Jata d.d., preklicuje izkaznico
za prostovoljno zdravstveno zavarovanje za
našega bivšega delavca Škerjanc Boštjan
EMŠO 3001976500684, stanujoč Pot v me-
jah 2, 1260 Ljubljana Polje.

Ob-2429

Abanka d.d. Ljubljana preklicuje štam-
piljko pravokotne oblike z merami 4,9 cm
x 1,7 cm. Štampiljka je razdeljena s tremi
črtami od katerih se prva nahaja na
zgornjem robu. V zgornjem delu štampiljke
je v sredini z velikimi tiskanimi črkami
napis ABANKA pod katerim se nahaja črta
čez celo štampiljko. Čez cel srednji del je z
velikimi tiskanimi črkami napis D.D.
LJUBLJANA  pod katerim se ravno tako
nahaja črta čez celo štampiljko. V
spodnjem delu se v sredini z velikimi
tiskanimi črkami nahaja napis
SLOVENSKA 50, ter ob desnem robu
številka 2. Pod spodnjim delom štampiljke
ni črte.
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Hypo leasing, Dunajska 103, Ljubljana,

preklicuje potrdilo o homologaciji, št.

BO047500, izdana za vozilo BMW 316 i,

št. šasije WBACA11070AJ40679, št. mo-

torja 727906. s-33181

Kenig, Jakhlova 29, Grosuplje, prekli-

cuje zavarovalno polico, št. 0419977, izda-

la zavarovalnica Adriatic. s-33173

Nartnik Janko, Rovte 29, Rovte, štam-

piljko pravokotne oblike z naslednjo vse-

bino: Avtokleparstvo - ličarstvo Nartnik

Nartnik Janko s.p. Rovte 29, 1373 Rovte

061/750-018. s-33179

Papirnica Vevče, Papirniški trg 52,

Ljubljana, preklicuje matične liste tlačnih

posod, tov. št. 1006/75 in 99061/86, izdal

Republiški energetski inšpektorat izposta-

va Ljubljana. s-33281

Tmtrade, d.o.o., Stegne 11, Ljubljana,

preklicuje zavarovalno polico, št. 414871,

izdala zavarovalnica Adriatic. s-33103

Žibert Nevenka, Kolonija 1. maja 27,

Trbovlje, preklicuje original priglasitveni

list, št. 56-0390/95, izdala RUJP Trbovlje.

g-33101

Židanek Milan s.p., Radomeljske čete

24 c, Radomlje, preklicuje priglasitveni

list, št. 061-1041/94, izdano dne 15. 11.

1994. g-33250

Potne listine

Ažman Janez, Triglavska cesta 54, Moj-

strana, potni list št. AA 375769. p-33106

Ažman Mirjana, Triglavska cesta 54,

Mojstrana, potni list št. AA 375739. p-33107

Andjelković Boštjan, Antoličeva 22,

Maribor, potni list št. AA 986084. p-33119

Andoljšek Danijel, Grič Cesta VII/7,

Ribnica, potni list št. AA 692993. s-33114

Andoljšek Klemen, Grič Cesta I/5, Rib-

nica, potni list št. BA 298465. s-33116

Babič Marjan, Petelinjek 8, Loče, potni

list št. AA 407892. p-33042

Babič Radoslavka, Cankarjeva 10, Ra-

dovljica, potni list št. AA 348507. p-33185

Babnik Marko, Pot na Fužine 49,

Ljubljana, potni list št BA 498691. s-35014

Balažič Vera, Panonska 74, Beltinci,

potni list št. AA 733901. p-33154

Banfi Robert, Makole 52, Makole, pot-

ni list št. BA 13644. p-33004

Benčina Anton, Beblerjev trg 8, Ljub-

ljana, potni list št. AA 460580, izdala UE

Ljubljana. s-33093

Izgubljene listine
preklicujejo

Benčina Hatka, Beblerjev trg 8, Ljub-

ljana, potni list št. BA 22574, izdala UE

Ljubljana. s-33094

Berisha Ismet, Vojašniški trg 8, Mari-

bor, potni list št. BA 504601. p-33036

Bečan Edvard, Zoisova 46, Kranj, potni

list št. AA 270835, izdala UE Kranj.

p-33029

Bitič Hana, Cankarjeva 24, Nova Gori-

ca, maloobmejno prepustnico, št. AI 25718.

g-33105

Breznik Drago, Levstikova 35, Domža-

le, potni list št. AA 898322. s-33291

Brezovar Jožefa, Otoki 4, Železniki,

potni list št. AA 165573, izdala UE Škofja

Loka. s-33019

Burgar Tomaž, Trzinska c. 11/a, Loka

pri Mengšu, potni list št. AA 014668.

s-33180

Bučar Bojan, Sttrossmajerjeva 20, Ljub-

ljana, potni list št. AA 41046. p-33084

Caf Boris, Heroja Zidanška 5, Maribor,

potni list št. BA 395237. g-33280

Copot Aleš, Ul. 28. maja 73, Ljubljana,

potni list št. AA 457046. s-33199

Črtalič Marko, Pionirska 16, Nožice,

potni list št. BA 565904. s-33046

Dežan Miroslav, Prečna 88, Novo me-

sto, potni list št. AA 897256. g-33237

Dežman Martina, Novo polje C. IV/16,

Ljubljana, potni list št. BA 45183. s-33306

Dečman Primož, Ul. S. Bokala 19, Jese-

nice, potni list št. AA 375246. p-33113

Dimič Dobrica, Jenkova 5, Velenje, pot-

ni list št. AA 804547. p-33099

Divjak Daniel, Grič Cesta VII/5, Ribni-

ca, potni list št. AA 789211. s-33115

Divjak Žiga, Grič Cesta VII/5, Ribnica,

potni list št. BA 528957. s-33111

Djakovič Andreja, Vengustova 12, Lju-

bečna, potni list št. BA 268197. p-33082

Drame Zvonko, Pustike 2, Pristava pri

Mest., potni list št. BA 425842. p-33071

Ferko Ciril, Grad 192, Grad, maloob-

mejno prepustnico, št. 17043/83. p-33183

Flisar Irena, Veščica 25b, Murska So-

bota, potni list št. BA 080972. p-33073

Gabrijel Andrej, Dolenjska 421, Lavri-

ca, potni list št. AA 110603. s-33035

Gashi Antonija, Šentvid pri Lukovici

33, Lukovica, potni list št. AA 897603.

s-33066

Gashi Arber, Šentvid pri Lukovici 33,

Lukovica, potni list št. BA 8023. s-33064

Gashi Syle, Šentvid pri Lukovici 33,

Lukovica, potni list št. BA 8052. s-33065

Gatej Melita, Gorenji Novaki 18, Cerk-

no, potni list št. AA 948334. p-33126

Gaube Marija, Podgorska 4, Kočevje,

potni list št. AA 993469. p-33103

Gorenjak Otka, Trg svobode 18, Ravne

na Koroškem, potni list št. BA 010479.

g-33218

Gorjup Danilo, Zgornji Slemen 36, Sel-

nica ob Dravi, potni list št. AA 268218.

p-33006

Gregorič Vesna, Prvačina 101/h, Dorn-

berk, potni list št. AA 843172. g-33282

Hajdinjak Janez, Rogašovci 13, Roga-

šovci, potni list št. BA 395987. p-33102

Hajdinjak Marjan, Fabianieva 37, Ljub-

ljana, potni list št. AA 871423. s-33275

Hawlina Cene, Lipica 7, Škofja Loka,

potni list št. AA 892885. s-33085

Haxhi Sopjani, Glinškova ploščad 10,

Ljubljana, potni list št. BA 411845. s-33175

Hodžić Sejdefa, Menardova 11, Ljub-

ljana, potni list št. BA 560750. s-33162

Hrvatin Srečko, Ulica Vena Pilona 12,

Koper, potni list št. AA 867621. g-33106

Imrlji Havziji, Otona Župančiča 11,

Idrija, potni list št. AA 257519. p-33170

Inhof Robert, Prežihova 7, Murska So-

bota, potni list št. AA 369358. p-33021

Ivanič Vukašin, Žlebej 13, Novo mesto,

potni list št. BA 553837. s-33303

Jakše Darija, Šmihel 62, Novo mesto,

potni list št. AA 162744. g-33311

Jarc Nataša, Tropovci Šolska ulica 8,

Tišina, potni list št. AA 16722. p-33182

Jesih Jaka, Tepanje 133, Slovenske Ko-

njice, potni list št. AA 407542. p-33037

Jordan Rok, Obirska 7, Ljubljana, potni

list št. BA 315542. s-33124

Josifoska Trajanka, Milčinskega ulica

68, Ljubljana, potni list št. AA 715148.

s-33119

Jovanovič Daša, Zbilje 12b, Medvode,

potni list št. AA 872218. s-33098

Judež Karl, Wellritzstrasse 37, Wiesba-

den, potni list št. BA 181597. p-33140

Jurjevič Milka, Kolonija 1. maja 29, Tr-

bovlje, potni list št. BA 55375. s-33049

Jurjevič Stjepan, Kolonija 1. maja 29,

Trbovlje, potni list št. BA 407267. s-33048

Kancler Nina, Tomšičeva 29, Maribor,

potni list št. AA 913276. p-33079
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Kemperl Robert, Rožično 9a, Kamnik,

potni list št. BA 555419. s-33051

Kenda Alojzij, Ravnica 8a, Grgar, ma-

loobmejno prepustnico, št. AI 106025.

p-33057

Kenik Refika, Borova vas 27, Maribor,

potni list št. AA 860919. p-33184

Kersnič Dušan, Grič Cesta I/2, Ribnica,

potni list št. BA 325812. s-33112

Klobasa Franc, Negova 114, Spodnji

Ivanjci, potni list št. AA 494492. p-33008

Kocjančič Erik, Kvedrova 7, Koper, ma-

loobmejno prepustnico, št. VS 25886.

g-33132

Kodermac David, Neblo 40, Dobrovo,

potni list št. AA 153561. g-33071

Kokol Rajko, Tomšičeva 11, Slovenska

Bistrica, potni list št. BA 453346. p-33022

Kolenc Tatjana, Trnovo 9b, Trnovo,

potni list št. BA 357564. g-33220

Korasa Rado, Ul. kralja Matjaža 8, Me-

žica, potni list št. AA 126737. s-33054

Korošec Frida, Ul. Pregarčevih 34, Ma-

ribor, potni list št. AA 651774. p-33038

Korošec Lidija, Jamova 33, Ljubljana,

potni list št. BA 16389. s-35067

Kosi Dušan, Cven 21, Ljutomer, potni

list št. BA 186842. p-33086

Kozmus Adica, Kvedrova cesta 3, Sev-

nica, potni list št. AA 97763. p-33165

Kozmus Alja, Kvedrova cesta 3, Sevni-

ca, potni list št. AA 721018. p-33167

Kozmus Mojca, Kvedrova cesta 3, Sev-

nica, potni list št. AA 721019. p-33168

Kozmus Nuša, Kvedrova cesta 3, Sev-

nica, potni list št. AA 721017. p-33166

Krajnc Elizabeta, Lahonci 129, Ivanj-

kovci, potni list št. AA 482285. g-33044

Krajnc Marija, Vzhodna 24, Maribor,

potni list št. BA 108377. p-33055

Kranjec Majda, Nuskova 53, Rogašov-

ci, potni list št. AA 025484. p-33069

Kristančič Silva, Ceglo 19, Dobrovo,

kmetijski vložek, št. 805, izdala UE Nova-

Gorica. g-33166

Kristančič Silva, Ceglo 19, Dobrovo,

maloobmejno prepustnico, št. AI 65144.

g-33167

Kuezmič Silva, Lešane 12, Apače, pot-

ni list št. BA 336098. p-33143

Kukič Dušan, Cankarjeva 15, Šoštanj,

potni list št. BA 162809. p-33161

Kučan Dušan, Šalamenci 42, Puconci,

potni list št. BA 607730. p-33075

Lekše Štefanija, Kalce Naklo 5, Pod-

bočje, potni list št. BA 38196. p-33158

Lindič Bizjak Marija, Turnerjeva 7, Ma-

ribor, potni list št. BA 99526. p-33141

Marn Matjaž, Linhartova 26, Ljubljana,

potni list št. BA 625972. s-33036

Marot Valerija, Vinarje 41, Slovenska

Bistrica, potni list št. BA 286055. p-33072

Medja Tim, Slovenčeva 76, Ljubljana,

potni list št. BA 560466. s-33142

Merkač Vinko, Trg svobode 18, Ravne

na Koroškem, potni list št. AA 39079.

g-33219

Mihajlovič Anica, Kolomban 63, Anka-

ran, potni list št. BA 229180. g-33283

Mihelič Jasna, Markovičeva 17, Mari-

bor, potni list št. BA 99591. p-33088

Mihelič Mitja, Čolnarska 3, Ribnica,

potni list št. AA 738747. s-33113

Mihelič Rene, Markovičeva 17, Mari-

bor, potni list št. BA 99592. p-33087

Mihelčič Marijan, Trdinova 26, Novo

mesto, potni list št. AA 954198. g-33161

Mojstrovič Darja, Škocjan 70c, Škoc-

jan, potni list št. BA 322306. g-33234

Muhič Maja, Plešičeva 4, Ljubljana,

potni list št. BA 291228. s-33227

Nastovski Krsto, Funtkova 10, Maribor,

potni list št. AA 3695. p-33081

Oven Aleksander, Ljubljanska 41a, Izo-

la, potni list št. AA 508167. p-33013

Pajić Adem, Cesta Viktorja Kejžarja 6,

Jesenice, potni list št. BA 71344. p-33146

Peperko Belcer Urška, Ul. Zofke Kve-

drove 14, Celje, potni list št. AA 751449.

p-33120

Petelin Borut, Križ 267, Sežana, potni

list št. AA 915107. p-33078

Peter Branko, Trg 4. aprila 6a, Mežica,

potni list št. AA 608253. g-33026

Pijetlovič Milan, Brodarjev trg 1, Ljub-

ljana, potni list št. AA 586886. s-33289

Piko Ida, Šentvid pri Lukovici 30, Lu-

kovica, potni list št. AA 280562. s-33241

Piko Miro, Šentvid pri Lukovici 30, Lu-

kovica, potni list št. AA 897733. s-33242

Pintar Marinko, Brunov dr. 4, Tolmin,

potni list št. AA 091290. p-33172

Pintarič Ivica, Na hribu 1, Ptuj, potni

list št. AA 107362. g-33176

Podgoršek Branko, Frana Kovačiča 1,

Maribor, potni list št. BA 294032. p-33007

Podobnik Ingrid, Štantetova 4, Maribor,

potni list št. BA 14024. p-33121

Podrzavnik Ludvik, Št. Janž 2, Vuzeni-

ca, potni list št. AA 480430. p-33127

Poljanšek Koman Beti, Frankolovo na-

selje 67, Škofja Loka, potni list št. AA

788962. s-33044

Polšak Brane, Brinje 4a, Ljubljana, pot-

ni list št. AA 829084. s-33022

Primožič Janez, Novelo 11, Kostanjevi-

ca na Krasu, maloobmejno prepustnico,

št. AI 25704. g-33177

Rakič Nada, Naselje heroja Maroka 5,

Sevnica, potni list št. AA 781811. p-33160

Ramšak Silvo, Čečovje 13, Ravne na

Koroškem, potni list št. AA 218312.

g-33285

Raškaj Mario, Šnuderlova 7, Maribor,

potni list št. BA 572184. p-33056

Rovšek Matej, Zbilje 65, Medvode, potni

list št. AA 293393, s-35076

Rukelj Andrej, Borštnikova 13, Mari-

bor, potni list št. AA 242279. p-33169

Rutar Aleksija, Obrtniška 20, Kozina,

potni list št. AA 627954. p-33124

Rutar Vojko, Štihova 20, Ljubljana, pot-

ni list št. BA 316681. s-33038

Sapač Vladimir, Pordašinci 18, Prose-

njakovci, potni list št. AA 558051. p-33023

Schlegl Tomaž, Kranjska 4č, Kamnik,

potni list št. AA 341494. s-33191

Serdarevič Mejra, Cesta na Jezero 13,

Cerknica, potni list št. BA 534526. g-33284

Sever Zvonko, Stara nova vas 61, Kri-

ževci pri Ljutomeru, potni list št. AA

525547. p-33145

Sluga Severina, Volčja Draga 21, Volč-

ja Draga, potni list št. AA 350865. p-33089

Smogavec Milan, Kopivnik 39, Fram,

potni list št. AA 22088. p-33039

Stanojevič Alen, Cesta 1. maja 65,

Kranj, potni list št. BA 526062, izdala UE

Kranj. p-33159

Šabič Mirsad, Cankarjeva 22, Tržič,

potni list št. AA 361084. p-33108

Šantek Sven, Stjenkova 2, Postojna, pot-

ni list št. AA 950280. p-33040

Šfiligoj Boštjan, Gregorčičeva 13b, No-

va Gorica, potni list št. AA 350840.

p-33104

Šinigoj Barbara, Vrtojbenska 19, Šem-

peter pri Gorici, potni list št. AA 844967.

g-33178

Širec Milko, Žetale 86, Žetale, potni

list št. AA 47415. s-33192

Širok Radislav, Šempas 17b, Šempas,

potni list št. AA 79368. p-33114

Šmon Hilda, Pod gradom 139, Dravo-

grad, potni list št. AA 928498. p-33085

Špeglič Boštjan, Za Savo 16, Hrastnik,

potni list št. AA 335256. g-33168
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Špenko Janez, Moste 95a, Komenda,

potni list št. AA 341582. s-33084

Štular Mirko, Šegova 3, Novo mesto,

potni list št. BA 487498. g-35152

Triplat Jožef, Prešernova 1, Radovljica,

potni list št. BA 340424. p-33186

Ujčič Ivo, Podgrad 3h, Ilirska Bistrica,

potni list št. AA 691087. s-33245

Ulaga Saša, Vrečkova 5, Kranj, potni

list št. BA 485167, izdala UE Ravne na

Koroškem. g-33028

Valančič Saša, Vincarje 40, Škofja Lo-

ka, potni list št. AA 655960. g-33249

Vehar Petja, Brilejeva 3, Ljubljana, pot-

ni list št. AA 309837. s-33024

Vidmar Igor, Cankarjeva 54, Nova Go-

rica, potni list št. BA 257574. p-33142

Volarič Majda, Svino 4, Kobarid, potni

list št. AA 848872. p-33062

Volarič Majda, Svino 4, Kobarid, ma-

loobmejno prepustnico, št. AI 041188.

p-33064

Vrabič Marko, Rečica ob Savinji 28,

Rečica ob Savinji, potni list št. BA 593435.

p-33111

Vrtačnik Metka, Podkum 57, Podkum,

potni list št. AA 806721. p-33156

Zelenko Gorazd, Usnjarska 5, Maribor,

potni list št. BA 486103. p-33005

Zorko Boštjan, Dečkova 54, Celje, pot-

ni list št. AA 901470. g-33027

Zupanič Dušanka, Lancova vas 37, Vi-

dem pri Ptuju, potni list št. BA 518509.

g-33107

Zupančič Ida, Bohinjska Bela 105, Boh.

Bela, potni list št. BA 101341. p-33067

Zupančič Tara, Bohinjska Bela 105,

Boh. Bela, potni list št. AA 903912.

p-33068

Zver Simona, Lendavska 17c, Murska

Sobota, potni list št. AA 995374. p-33157

Žunter Matej, Varpolje 50, Rečica ob

Savinji, potni list št. BA 256990. p-33028

Druge listine
Adriatic, d. d., Celska cesta 19, Šmarje

pri Jelšah, zavarovalno polico, št. 0426446,

izdala zavarovalnica Adriatic na ime Cvek

Davor. g-33012
Agovič Denis, Gunduličeva 18, Mari-

bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.

96412. m-1157

Akalovič Dragica, Kovaška 7, Tržič, de-

lovno knjižico. s-33134

Ambrožič Anica, Barka 28, Sežana,

vozniško dovoljenje, št. 4696. p-33125

Anžič Maruška, Veršičeva 15, Ljublja-

na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 204703. s-33170

Andoljšek Mojca, Smolenja vas 66, No-

vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

št. 5309. g-33204

Arnež Boštjan, Francarija 17, Preddvor,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 33422,

št. reg. 39326, izdala UE Kranj. g-33031

Babič Marjana, Mišače 1, Kamna Gori-

ca, spričevalo 4. letnika Srednje agroživil-

ske šole Ljubljana, izdano leta 1984.

g-33197

Baloh Jaka, Dovje 107, Mojstrana, spri-

čevalo Srednje elektro in strojne šole, iz-

dano leta 1994. g-33263

Baraga Viktor, Kozarišče 86, Stari trg

pri Ložu, zavarovalno polico, št. 402248,

izdala zavarovalnica Adriatic. g-33139

Barlič Andrej, Chengdujska 18, Ljub-

ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

191450. s-33189

Bavčar Kristina, Maroltova 16, Ljublja-

na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 71736. s-33159

Bačnik Vladimir, Spodnje Pirniče 45,

Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

št. 97960. s-33230

Belak Aleksander Danilo, Sakušak 75/

a, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat.

BCEGH, št. 32824. g-33215

Belak Helena, Kranjčeva 30, Moravske

Toplice, priglasitveni list. p-33116

Belej Dejan, Malgajeva 2, Šentjur, voz-

niško dovoljenje. kategorija BGH, št.

10701, izdala UE Šentjur pri Celju p-33002

Benčina Anton, Beblerjev trg 8, 1000

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 44685, S 1106375, izdala UE Ljubljana.

s-33092

Berce Vinko, Kališe 1, Železniki, zava-

rovalno polico, št. 01355146 PR 2, izdala

zavarovalnica Tilia. g-33072

Bizjak Enes, Vrhpolje 116, Vipava, voz-

niško dovoljenje. g-33081

Bošnak Eva, Trimlini 35c, Lendava,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8538.

p-33092

Boštjančič Ivan, Gubčeva 9, Ilirska Bi-

strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S561691. s-33032

Bratuša Branko, Bukovci 169, Markov-

ci, tri delnice, št. 322121, izdala banka

Mercator. g-33202

Bregar Anton, Kamniškega bataljona 8,

Trzin, zavarovalno polico, št. 479147, iz-

dala zavarovalnica Adriatic. s-33136

Brezovar Jožefa, Otoki 4, Železniki,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2878,

izdala UE Škofja Loka. s-33018

Brečko Milenca, Marija Gradec, Laško,

spričevalo. p-33003

Brečko Mitja, Šavna peč 16, Hrastnik,

vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5934.

g-33078

Brlan Franc, Triglavska 40, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.

S894468, št. reg. 37399. s-33226

Brlan Stanislav, Triglavska 38, Ljublja-

na, preklic vozniško dovoljenje, objavlje-

no v UL RS, št. 31/97. s-33239

Bukovec Žiga, Matije Blejca 18, Kam-

nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.

16503. s-33174

Cafuta Antonija, Meniška vas 59, Do-

lenjske Toplice, delovno knjižico. g-33269

Cingerle Zlata, Kvedrova 16, Koper,

original priglasitveni list, obr. 0. 60.

g-33272

Cotič Barbara, Doberteša vas 60, Šem-

peter pri G., vozniško dovoljenje, kat. GH,

št. S1079217. p-33018

Cvilak Štefan, Štrihovec 50g, Šentilj,

vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5923.

m-1177

Ćordić Emina, Cesta na Loko 3, Tržič,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8456.

g-33216

Čavalič Mira, Pot na Rakovo jelšo 331,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 180770. s-33128

Čač Mitja, Garibaldijeva 7, Koper, voz-

niško dovoljenje in inštruktorsko dovolje-

nje, kat. B. g-33067

Čepič Klemen, Ulica pregnancev 12,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 187643. s-33296

Čermelj Vasja, Vezna pot 10, Solkan,

vozniško dovoljenje, kat. B. p-33032

Černe Nataša, Vidmarjeva 8, Ljubljana,

indeks in diplomo Srednje gradbene šole-

Ljubljana, izdana leta 1982/83 na ime Ma-

vec. s-33206

Černigoj Angel, Otlica 94, Ajdovščina,

indeks Fakultete za sociologijo, pol. vede

in novinarstvo Ljubljana, izdan leta 1977.

s-33164

Čigon Boris, Gorjansko 13, Komen,

vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5922.

p-33043

Črešner Marko, Nasipna ul. 92, Mari-

bor, delovno knjižico. m-1168

Črnagoj Matjaž, Stranska vas 27, Žu-

žemberk, vozniško dovoljenje, kat. BCGH;

št. 34372. g-33205

Čuturič Margeta, Goriška 1, Celje, voz-

niško dovoljenje, št. 32755. p-33179
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Davidovič Žarko, Podkoren 78c, Kranj-

ska gora, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.

g-33253

Demšar Bernarda, Ribno Savska 57,

Bled, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

št. 5066. g-33144

Despotovič Stanko, Jake Platiše 11,

Kranj, letno vozovnico, št. 780308, izdal

Alpetour. g-33155

Dimnik Sonja, Polje C. XVI 2, Ljublja-

na, indeks Srednje šole za elektroenergeti-

ko, izdan leta 1985 na ime Žnidaršič.

s-33050

Dolenc Lilijana, Prvačina 223/a, Dorn-

berk, vozniško dovoljenje, kat. BGH.

p-33136

Domitrovič Maja, Kosovelova 5, Celje,

indeks EPF Maribor, št. 81433313, izdano

leta 1993. m-1160

Dragman Marica, Hruševec 23, Straža,

delovno knjižico. g-33270

Drašler Alja, Boletova 51, Ljubljana,

dijaško mesečno vozovnico, št. 15035, iz-

dal LPP. s-33243

Drnovšek Klabus Helena, Krištofova

12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. 168891. s-33047

Drnovšek Špelca, Hafnerjevo naselje

70, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. 23620. g-33207

Durič Mihael, Pišece 109, Pišece, voz-

niško dovoljenje. p-33100

Egartner Marjan, Stoperce 34, Stoper-

ce, spričevalo 7. razreda OŠ Majšperk.

g-33020

Emeršič Andrej, Ormoške ceste 108,

Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH.

g-33090

Erjavec Aleš, M. Bakovci 29, Murska

Sobota, vozniško dovoljenje, št. 34410.

p-33147

Erjavec Stanislav, Pokljukarjeva 57a,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 128291. s-33235

Esart, d.o.o., Mariborska 53, Ptuj, zava-

rovalno polico, št. 387847, izdala zavaro-

valnica Adriatic. m-1156

Femec Branko, Redelonghijeva 10,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 128795. s-33118

Fende Tjaša, Benedikova 37, Kranj,

spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-

govske šole Kranj, izdano leta 1994.

g-33264

Ficko Štefan, Mur. Petrovci 15, Tišina,

vozniško dovoljenje, št. 10370. p-33053

Filej Matjaž, Rožna dolina Podmark 10,

Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A.

p-33133

Filip Marjan, Koseskega 47, Maribor,

zaključno spričevalo OŠ Bojan Ilih Mari-

bor, izdano leta 1982. m-1154

Filipič Feliks, Pristava 14, Tržič, zava-

rovalno polico in kupone, št. 413863.

p-33180

Filipovič Snežana, Kajuhova 12, Šo-

štanj, zavarovalno polico, št. 341735, izda-

la zavarovalnica Adriatic. p-33110

Flegar Majda, Kroška 55, Izola, voz-

niško dovoljenje, št. 2270. p-33153

Fleišer Tanja, Gogalova 7, Kranj, obve-

stilo o uspehu Srednje družboslovne in je-

zikovne šole Škofja Loka, izdano leta 1992.

g-33013

Flisar Anton, Motovilci, Grad, vozniško

dovoljenje, št. 19944. p-33093

Flisar Borut Franc, Martjanci, Martjan-

ci, vozniško dovoljenje, št. 21716. p-33054

Fon Andrej, Mirna pot 10, Sežana, voz-

niško dovoljenje, kat. H, št. 15126. p-33083

Gačnik Boštjan, Iška vas 3, Ig, vozniško

dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 894346,

št. reg. 141506. s-33060

Gedei Peter, Pod topoli 17, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 167797.

s-33123

Gorenc Janez, Selo pri Vodicah 16, Vo-

dice, spričevalo 1. letnika Centra strokov-

nih šol Ljubljana, izdano leta 1964.

s-33117

Grabnar Franci, Zagorje, letno vozov-

nico, št. 100177. p-33090

Grilec Miha, Kalinškova 39, Kranj, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. S32875,

št. reg. 39399, izdala UE Kranj. s-33274

Grobelnik Jakob, Podvrh 39, Zabukov-

je, delovno knjižico. p-33049

Gros Anže, Jaka Platiše 1, Kranj, voz-

niško dovoljenje, kat. GH, št. S114501,

št. reg. 39908, izdala UE Kranj. g-33108

Hajdinjak Janez, Rogašovci, Rogašov-

ci, vozniško dovoljenje, št. 21418. p-33050

Hajnžič Ivan, Kušernik del 21a, Perni-

ca, zavarovalno polico, št. 477620, izdala

zavarovalnica Adriatic. m-33204

Han Marjana, Krakovo 4, Radeče, listi-

no, št. 4581. p-33001

Hanžekovič Mirko, Veržej, Veržej, voz-

niško dovoljenje. p-33047

Hasanagič Mustafa, Donja barska bb,

Cazin, spričevalo OŠ za odrasle, izdal Izo-

braževalni center Miklošič Ljubljana, iz-

dano leta 1980. s-33041

Hedl Ksenija, Lomanoše 16, Gornja

Radgona, indeks Pedagoške fakultete Ma-

ribor, št. 61107092. m-1170

Hodžić Sabina, Odžak, spričevalo o za-

ključnem izpitu Frizerske stroke, izdano

leta 1973. s-33010

Hodžić Sejdefa, Menardova 11, Ljub-

ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 156032. s-33163

Hodak Marijan, Trinkova ulica 56,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 928732, št. reg. 156374. s-33058

Hudina Dejan, Gosposka 19, Celje, voz-

niško dovoljenje. p-33080

Humar Sergeja, Vilka Rožiča 4b, Kam-

nik, indeks Srednje ekonomske komercial-

ne šole Kamnik, izdano leta 1985-86 na

ime Jeršin Sergeja Viktorija. g-33154

Hvala Darinka, Dobovec 45, Dobovec,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5909.

g-33082

Ilinčič Milka, Ulica talcev 12, Anhovo,

listino. g-33287

Intihar Ivan, Novo polje C. XI 20a,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

BCDEFGH, št. 94371. s-33200

Iskra Anton, Podjelše 3, Kamnik, zava-

rovalno polico, št. 0404147, izdala zavaro-

valnica Adriatic. s-33025

Ivanič Vukašin, Žlebej 13, Novo mesto,

vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.

35797, izdala UE Novo mesto. s-33304

Jakovčević Nenad, Put Meja 19, Split,

original pooblastilo o usposobljenosti na

radarju, radarskem simulatorju in arpa,

št. 02/09-1545/84, izdala Univerza Edvarda

Kardelja Ljubljana Višja pomorska šola Pi-

ran dne 10. 6. 1984. p-33030

Janičevič Nataša, Pod hribom 22, Ljub-

ljana, spričevalo o končani OŠ Rihard Ja-

kopič Ljubljana, izdano leta 1990. s-33294

Jaramaz Miha, Bratovševa ploščad 36,

Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje

vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,

izdano leta 1995. s-33001

Jaramaz Miha, Bratovševa ploščad 36,

Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje

vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,

izdano leta 1996. s-33002

Javornik Rudi, Ljubljanska 4b, Grosup-

lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 1993,

izdal LPP. s-33293

Jelovčan Franc, Godešič 133, Škofja

Loka, spričevalo Poklicne kov. in avtome-

hanske šole Škofja Loka, izdano leta 1966.

s-33229

Jenko Andreja, Ulica 15. aprila 5, Ljub-

ljana, delovno knjižico. s-33006
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Jenko Iztok, Virje 20a, Tržič, vozniško

dovoljenje, kat. BGH, št. 8544. g-33221

Jenko Tomaž, C. 1. maja 67, Kranj, voz-

niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 130282,

št. reg. 19561, izdala UE Kranj. g-33029

Jeruc Mojca, Runkova 20, Ljubljana,

dijaško mesečno vozovnico, št. 27324, iz-

dal LPP. s-33198

Jesenšek Marko, Beethovnova 14, Ljub-

ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

št. 117728. s-33102

Jordan Jože, Suhor 32, Dolenjske To-

plice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,

št. 18981. g-33141

Josifoska Trajanka, Milčinskega ulica

68, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 934504, št. reg. 199333.

s-33120

Jovanovič Ljubisav, Gomile 30, Bru-

snice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

št. 4731. g-33203

Jošt Peter, Spodnja Rečica 78, Laško,

vozniško dovoljenje, št. 964868. p-33094

Jugovič Lili, Brodarjev trg 7, Ljublja-

na, dijaško mesečno vozovnico, št. 36590,

izdal LPP. s-33183

Jurkovič Andreja, Ul. Staneta Severja

17, Maribor, zaključno spričevalo 3. letni-

ka I. gimnazije Maribor, izdano leta 1996.

m-1164

Justinek Branko, Slovenska Bistrica,

vozniško dovoljenje, kat. H, št. 16656.

g-33286

Kacin Janja, Kranjska 2, Kamnik, spri-

čevala 1., 2. in 3. letnika Pedagoške gim-

nazije Ljubljana, izdana od leta 1978-80.

s-33096

Kajič Sandi, Ulica 1. avgusta 9, Kranj,

delovno knjižico. g-33271

Karas Vida, Petanjci 81, Tišina, voz-

niško dovoljenje, št. 22511. p-33171

Katern Zdenko, Planina 198, Planina,

zavarovalno polico, št. 0402459, izdala za-

varovalnica Adriatic. g-33069

Kavčič Aleš, Tabor 1, Dornberk, voz-

niško dovoljenje, kat. AB. p-33137

Kavčič Ivan, Modrej 1d, Tolmin, voz-

niško dovoljenje. p-33129

Kavčič Marinka, Preglov trg 5, Ljublja-

na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

151960. s-33008

Kerec Branka, Kamniška 31, Maribor,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83681.

m-1175

Kerneža Ivan, Novi Lazi 12a, Kočevska

reka, potrdilo o usposobljenosti za delo s

specialnimi vzgibnimi traktorji, izdal Goz-

darski šolski center Postojna leta 1977.

s-33156

Kert Dragica, Na Fari 23, Prevalje, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11224.

g-33214

Kic Alojzij, Biška vas 1, Mirna peč,

zaključno spričevalo Avtomehanične šole,

izdala Poklicna kov. in avtomeh. šola No-

vo mesto leta 1970, št. 37/70. s-33301

Kirn Žiga, Matjanova pot 6, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 180398.

s-33208

Kisilak Zlatka, Nove Ložine 2a, Kočev-

je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8574.

s-33288

Klebš Irna, Gramozna pot 8, Ljubljana,

dijaško mesečno vozovnico, št. 31750

in24582, izdal LPP. s-33295

Klemenc Brigita, Vuhred 47, Vuhred,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št 8823.

p-33009

Klemenčič Bojan, Tolminskih puntar-

jev 21b, Nova Gorica, vozniško dovolje-

nje, kat. BGH. p-33031

Klopčič Stanislav, Britof 138, Kranj,

vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.

S810196, št. reg. 10923, izdala UE Kranj.

g-33210

Knific Marjan, Jamnikova 5, Medvode,

vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.

105647. s-33225

Kocuvan Rihard, Lendavske gorice 3a,

Lendava, delovno knjižico, št. 196, ser. št.

0207304. p-33091

Kodermac David, Neblo 40, Dobrovo,

vozniško dovoljenje. p-33150

Kogoj Alojzija, Celestinova 5, Ljublja-

na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

79627. s-33310

Kolar Jakob, Vrhovci C. XI 7, Ljublja-

na, indeks Fakultete za organizacijske ve-

de Kranj, št. 37893, izdan leta 1996.

s-33298

Kolar Jožef, Depala vas 93, Domžale,

zaključno spričevalo Šole za voznike mo-

tornih vozil Ljubljana, št. 269/68, izdano

leta 1968. s-33233

Kolar Srečko, Gorišnica 98, Gorišnica,

homologacijo za R5, MB 12-56 N, izdano

leta 1996. m-1176

Komar Aleksander, Bernikova 4, Dom-

žale, zavarovalno polico in kupone, št.

0420122 PR 5, izdala zavarovalnica Adria-

tic. s-33043

Koren Joško, V Toplice 3, Ljubljana,

potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-

na, št. 02/13-738/1-73, izdala Luška kape-

tanija Koper. s-33224

Koren Tina, Škapinova 1, Celje, spriče-

valo. g-33152

Korenjak Robert, Šlovrenc 6/d, Dobro-

vo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH.

p-33132

Korez Jurij, Sp. Negonje 13d, Rogaška

Slatina, vozniško dovoljenje, št. 15923.

p-33152

Kos Bojan, Parižlje 100, Braslovče,

vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.

9895. p-33058

Kos Damjana, Bučka 4, Škocjan, spri-

čevalo 1. in 3. letnika Srednje šole za go-

stinstvo in turizem v Novem mestu, izdana

leta 1992 in 1994. s-33061

Kos Franci, Martinja vas 9, Mokronog,

vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9124.

s-33052

Kosi Dušan, Cven 21, Ljutomer, voz-

niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 2465.

p-33112

Kosirnik Simona, Stolnik 20, Kamnik,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18380.

s-33017

Kovač Vili, Kocljeva 6, Murska Sobo-

ta, spričevalo, št. 535/19. p-33016

Kozel Franc, Draženci 46b, Hajdina,

vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9225.

g-33034

Košorok Darja, Prigorica 79c, Dolenja

vas, tri delnice, št. 00604330, izdala banka

Mercator. g-33074

Kočevar Andrej, Bojanja vas 3, Metli-

ka, delovno knjižico, reg. št. 2314. g-33077

Kočila Ivan, Lendavske gorice 568,

Lendava, vozniško dovoljenje, kat.

BCFGH, št. 865. p-33024

Kramarič Stjepan, Sajčevo 3, Ivanec,

zaključni izpit Poklicne gradbene šole Ma-

ribor. m-1165

Kravanja Ivan, Kamno 23, Tolmin, voz-

niško dovoljenje. p-33130

Krašovec Saša, Breg 77, Polzela, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. S208905.

p-33128

Kremžar Marko, Kirbiševih 69e, Mi-

klavž, zaključno spričevalo Gimnazije Ma-

ribor in zaključno spričevalo 3. in 4. letni-

ka, izdana leta 1994-96. m-1163

Kresnik Linasi Irena, Legen 73, Šmart-

no/Slovenj Gradcu, spričevalo Srednje eko-

nomske šole Slovenj Gradec, izdano leta

1990. g-33266

Krivec, Sv. Jurij, Rogatec, vozniško do-

voljenje, št. 9303. p-33097

Krivec Srečko, But Janko, Kristan vrh

43, Podplat, prometno dov. za čoln, vpisni
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list, št. 01-03-458-1-1989, izdano v Izoli.

g-33021

Kumer Gregor, Partizanska 46, Škofja

Loka, spričevalo 3. letnika Srednje elektro

šole Ljubljana, izdano leta 1996. s-33188

Kunaver Klemen, Vodovodna 48a,

Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1060039,

izdala zavarovalnica Slovenica. s-33165

Kunstek Emilija, Zikova 12, Kamnik,

delovno knjižico. s-33246

Kupčič Emenuel, Tomšičeva 7, Sloven-

ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. 16935. g-33088

Kurilo Marija, Reška ulica 33, Ljublja-

na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

214938. s-33292

Kučan Dušan, Šalmenci 42, Puconci,

vozniško dovoljenje, št. 22076. p-33074

Lakota Roman, Cesta na Markovec 4a,

Koper, spričevalo 8. razreda. g-33068

Langus Dagi, Vodnikovo naselje 36,

Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimna-

zije Šentvid, izdano leta 1976. s-33122

Lapčevič Dušan, Zavetiška ulica 12,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 354487, št. reg. 167754. s-33056

Lazar Alenka, Lendavska 10, Murska

Sobota, vozniško dovoljenje. p-33035

Lebar Leon, Čentiba 322a, Lendava,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13455.

p-33109

Leben Darja, Nasovče 14a, Komenda,

spričevalo o končani OŠ Komenda Moste,

izdano leta 1996. s-33278

Leben Miran, Hajndl 1, Velika Nedelja,

zavarovalno polico za življensko zavaro-

vanje, št. 56010. g-33201

Legan Aleš, Jurčičeva 75, Žužemberk,

vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 31503.

g-33254

Lenarčič Roman, Rafolče 32, Lukovi-

ca, spričevalo Srednje šole tiska in papirja

Ljubljana, izdano leta 1975. s-33158

Lesjak Andrej, Lahovno 4, Celje, diplo-

mo, št. 893. p-33060

Leskovar Štefanija, Sp. Laže 23a, Loče

pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.

BFGH, št. 3065. p-33164

Likar Igor, Srednje Gameljne 19a, Ljub-

ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.

208970. s-33110

Likar Zdravko, Srednje Gameljne 19 a,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

ABFGH, št. 45354. s-33109

Linke Tina, Podlubnik 156, Škofja Lo-

ka, spričevalo o zaključnem izpitu STOGŠ

Kranj, izdano leta 1994. g-33149

Ljevakovič Suad, Stari trg 27, Vele-

nje, diplomo, št. 118/86 za poklic rudar

in indeks, izdana na ime Bešo Salih.

p-33105

Lončarič Matjaž, Celjska 16, Maribor,

izjave o ustreznosti vozila, št. A 0109871.

g-33070

Lopatič Zvonimir, Krška vas 21, Krška

vas, diplomo Srednje ekon. narav, matem.

in pedag. šole Brežice, št. 424, izdana leta

1988. p-33098

Lozar Branka Sanda, Moškričeva 22,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 196927. s-33190

Manotlovič Barbara, Planina 1, Kranj,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1045529, št. reg. 45658, izdala UE Kranj.

g-33023

Maolia, d.o.o., Cankarjevo nabrežje 2,

Piran, zavarovalno polico, št. 0412560, iz-

dala zavarovalnica Adriatic. g-33260

Marin Zlata, Gašperšičeva 8, Ljubljana,

zavarovalno polico, št. 415627A. s-33247

Marko David, Špičnik 41a, Zgornja

Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 9829. m-1158

Marolt Matjaž, Videm 68, Videm Do-

brepolje, zavarovalno polico, št. 405759,

izdala zavarovalnica Adriatic. s-33187

Marušič Marija, Gregorčičeva 7, Jese-

nice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, iz-

dala UE Jesenice. g-33146

Mav Mojca, Resljeva 30, Ljubljana, di-

plomo Srednje trgovske šole Ljubljana, iz-

dana leta 1984 na ime Zadnik. s-33004

Medja Branko, Jožice Flander 10, Ma-

ribor, spričevalo za voditelja čolna, št.

02-13/481/77-36, izdala Luška kapetanija

Koper. m-1162

Medvešček Edita Marija, Ulica Tončka

Dežmana 8, Kranj, delovno knjižico.

s-33009

Meglič Matej, Sebenje 21a, Križe, spri-

čevalo 3. letnika SESŠ Kranj, izdano leta

1995. g-33086

Mihelak Darinka, Spodnja Polskava 2,

Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.

BFGH, št. 6867. g-33089

Mikulan Vilma, Miličinskega, Celje,

vozniško dovoljenje, št. 15416. p-33014

Milenkovič Ljubomir, Dobriša vas 68,

Petrovče, diplomo STŠ Celje-Srednja na-

ravoslovna šola Celje, izdana leta 1987.

s-33126

Mithans Ana, Sveti Anton 16, Vuhred,

spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene

šole, izdano leta 1982. p-33101

Mišič Jelenko, Štrihovec 55, Šentilj,

vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1370.

m-1166

Mlakar Bernarda, Tomaž Godec 3, Bo-

hinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. 24353. g-33087

Mlakar Uroš, Veljka Vlahoviča 81, Ma-

ribor, spričevalo 3. letnika Srednje eko-

nomske šole Maribor, izdano leta 1996.

m-1159

Mlađenovič Ankica, Blasov breg 1,

Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1056340,

izdala zavarovalnica Slovenica. s-33290

Mlinarič Katja, Archinetova 9, Ljublja-

na, dijaško mesečno vozovnico, št. 30905,

izdal LPP. s-33184

Modic Jana, Lipsenj 24a, Grahovo, dve

delnici druge emisije, št. 11543/11, izdala

banka Mercator. g-33148

Mojsilovič Anita, Trbovlje, dijaško me-

sečno vozovnico za šol. leto 1996/97.

p-33046

Mugerle Tanja, Ob Ljubljanici 56, Ljub-

ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

148094. s-33305

Nagode Damjana, Tržaška cesta 65, Lo-

gatec, delovno knjižico. s-33104

Narat Matjaž, Brestovec 4a, Rogaška

Slatina, potrdilo o zaključnem 4. letniku

Srednje šole za gost. in turizem, izdano

leta 1996. m-1173

Narat Matjaž, Brestovec 4 a, Rogaška

Slatina, potrdilo o zaključnem izpitu Sred-

nje šole za gostinstvo in turizem Maribor,

izdano leta 1996. m-1172

Naveršnik Helena, Drenov grič 140,

Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 11781. s-33129

Našič Žiga, Ulica Manice Komanove 8,

Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.

16, izdal LPP. s-33131

Nemec Gregor, Ukmarjeva 22, Porto-

rož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

9510. g-33209

Nikič Tjaša, Clevelandska 29, Ljublja-

na, delovno knjižico. s-33125

Nikolič Drago, 1. maja 18, Postojna,

vozniško dovoljenje. p-33017

Norčič Sandro, Cankarjeva 31b, Radov-

ljica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.

24185, izdala UE Radovljica. g-33030

Novak Marko, Janežičeva 25, Ljublja-

na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

216269. s-33037

Novak Primož, Požarnice 31, Notranje

Gorice, študentsko izkaznico št. 37722, iz-

dala Fakulteta za organizacijske vede

Kranj. s-33279
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Novak Vera, Grahovo 5, Grahovo, potr-

dilo o opravljenem higienskem minimumu,

izdala občina Postojna. s-33193

Odar Antonija, Stara Fužina 155, Bo-

hinjsko jezero, delovno knjižico. g-33268

Odlazek Karel, Farčnikova kolonija 11,

Zagorje, vozniško dovoljenje. p-33151

Ograjšek Drago, Otemna 14, Šmartno v

Rožni dolini, vozniško dovoljenje, št.

30778. p-33034

Omahna Primož, Prevoje pri Šentvidu

9, Lukovica, zavarovalno polico, št.

0332312 PR. 3, izdala zavarovalnica Adria-

tic. s-33039

Operčkal Janez, Voduškova 2, Vojnik,

vozniško dovoljenje. p-33181

Ošlaj Damjan, Dokležovje 20, Beltinci,

vozniško dovoljenje. p-33070

Pajntar Tomaž, Gortanova 27, Nova Go-

rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.

p-33134

Pajtler Anja, Škapinova 8, Celje, listi-

no. p-33155

Pavlovič Boris, Liminjanska 89, Porto-

rož, spričevalo Gimnazije Piran, izdano le-

ta 1996. g-33150

Pelan Peter, Grahovo 34, Grahovo, di-

plomo Poklicne kovinarske šole v Postoj-

ni, izdana leta 1996. s-33055

Peternel Ladislav, Javorje 52, Poljane,

spričevalo za voznika motornih vozil

ŠKCPŠ Škofja Loka, izdano leta 1976.

g-33015

Pešnjardo Josip, Groharjevo naselje 11,

Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. 15942. s-33100

Pečar Matej, Papirniški trg 6, Ljublja-

na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1354,

izdal LPP. s-33213

Pečnik Jože, Blatno 4, Globoko, spriče-

valo 2. razreda, izdano leta 1960. g-33160

Pipan Gregor, Šmartinska 11, Ljublja-

na, zavarovalno polico, št. 101058138, iz-

dala zavarovalnica Slovenica. s-33053

Pivk Boštjan, Kurirska pot 16, Vrhnika,

vozniško dovoljenje, kat. BG, št. 11281.

s-33228

Plahutnik Alenka, Zgornje Pirniče 71g,

Medvode, spričevalo o končani osnovni šo-

li, izdala OŠ Tineta Rožanca Zgornje Pir-

niče 15. 6. 1989 pod št. 2/461. s-33042

Plankl Jože, Kajuhova 3, Slovenske Ko-

njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

6652. p-33066

Plantarič Vlado, Cankarjeva 50, Mur-

ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 21761.

p-33033

Plavčak Jožef, Rogaška Slatina, voz-

niško dovoljenje. p-33019

Požar Andrej, Bukovje 13, Postojna, šti-

ri delnice druge emisije, št. 895539, izdala

banka Mercator. g-33147

Podgrajšek Mihelca, Gladomes 15,

Zgornja Ložnica, šolsko spričevalo.

p-33065

Podkubovšek Franc, Loče 61a, Loče pri

Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.

BCEFGH, št. 221. p-33123

Pogorelčnik Aljoša, Šentjanž 180, Šent-

janž, diplomo o končanem poklicu tehnik

kmet. mehanizacije Maribor, izdano leta

1991. m-33176

Polajnar Bogdan, Zgornje Jezersko 35,

Zgornje Jezersko, spričevalo Poklicne av-

tomehanske šole Škofja Loka in spričevalo

za poklicne voznike, izdana leta 1967 in

1970. s-33135

Popovič Mirko, Petrovičeva 27, Ljub-

ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.

11900. s-33212

Prelec Anton, Janežičeva 12, Ljubljana,

delovno knjižico. s-33040

Prislan Roman, Trubarjevo nabrežje 3,

Laško, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,

št. 9539. p-33096

Prša Alojz, Brezovica 48, Lendava, pri-

glasitveni list, št. MŠR 5945473, izdal

DURS Lendava dne 01. 04. 1991. p-33061

Purgaj Biserka, Dragučova 5, Pernica,

vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 94395.

m-33188

Rajh Roman, Sitarjevška 35, Litija, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8805.

s-33172

Rančigaj Renata, Gradnikova 3, Bled,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22047.

g-33033

Rebolj Bojan, Zagorica 13, Mirna, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6870.

s-33223

Redžić Firhad, Titova 62, Jesenice, de-

lovno knjižico. g-33075

Rednak Janez, Ul. tankovske 7, Sežana,

vozniško dovoljenje, št. 14598. p-33052

Ribič Darko, Nazorjeva 8, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.

33319. s-33005

Ribič Janko, Vodruž 1, Šentjur, delov-

no knjižico, št. 7399. p-33015

Rihtar Marija, Drožanjska 51, Sevnica,

vozniško dovoljenje. p-33011

Rostohar Brigita, Koprivnica 6, Kopriv-

nica pri Brestani, vozniško dovoljenje, kat.

BFGH, št. 3836. p-33025

Rotar Vanja, Grabe 13, Središče ob Dra-

vi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7185.

g-33099

Rozina Tanja, Gradiške Laze 17, Šmart-

no pri Litiji, potrdilo o znanju CPP, št.

9407, kat. H. s-33127

Rozman Jože, Tacenska 32, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33968.

s-33238

Rozman Marko, Ravnica 7, Kamna Go-

rica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,

št. 22864. g-33143

Rudolf Robert, Galicija 13b, Žalec, za-

varovalno polico, št. 2235979, izdala zava-

rovalnica Adriatic. g-33261

Rupar Stanko, Podgorje 12, Pišece, voz-

niško dovoljenje, kat. B, št. 15224. p-33148

SŽ Ljubljana SVP, Kolodvorska 8,

Nova Gorica, dodatno zavarovanje, št.

19099705007411, izdano na ime Leban Da-

vid, Bača pri Modreju 57. g-33140

Sadar Tjaša, Frankovo naselje 7, Škofja

Loka, spričevalo OŠ Ivan Tavčar Gorenja

vas, izdano na ime Ferenčak. s-33095

Sagmeister Bronetka, Partizanska 6, Ra-

dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. 7612. p-33162

Sarić Ljiljana, Šejkova 64, Ribnica, voz-

niško dovoljenje, kat. B, št. 5509. g-33217

Selič Martin, Trno 10, Kalobje, voz-

niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 2936.

p-33010

Sever Dora, Preserje 102 a, Branik, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH. p-33139

Sirk Miran, Goriška cesta 13, Dobrovo

v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BE.

p-33135

Skok Zlatka, Antona Skoka 24, Domža-

le, zavarovalno polico, št. 443018, izdala

zavarovalnica Adriatic. s-33091

Slapničar Estera, Bilečanska ulica 5,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 733027, št. reg. 179522. s-33057

Smodiš Martina, Breg 22, Ljubljana,

spričevali 1. in 2. letnika Srednje uprav-

noadministrativne šole Ljubljana, izdana

leta 1992-93. s-33232

Soko Ante, Rogatec, Rogatec, vozniško

dovoljenje, št. 11649. p-33118

Sosič Mirjam, Belokriška 34a, Porto-

rož, zavarovalno polico, št. 0432339.

g-33073

Spasovski Zoran, Gubčeva 5, Kranj,

vozniško dovoljenje. g-33257

Starc Doroteja, Glavna cesta 58, Naklo,

spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta

1984. g-33153
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Starc Maks, Ulica talcev 7, Radeče, voz-

niško dovoljenje, kat. BFGH. p-33095

Starič Petra, Šentrupert 68, Šentrupert,

spričevalo 1. letnika Gostinske šole Novo

mesto, izdano leta 1994. g-33014

Stepan Jernej, Vrhovci C. XVI/7, Ljub-

ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6929,

izdal LPP. s-33138

Stojič Gordana, Štubik, Ljubljana, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. 181581.

s-33169

Stržinar Janez, Hlavče njive 9, Gorenja

vas, delovno knjižico. s-33244

Stračanek Edvard, Stranice 101, Strani-

ce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.

286. p-33041

Svatina Jožefa, Breg 102a, Polzela, voz-

niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S1005327.

p-33163

Šeler Jože, Hočevarjev trg 11, Krško,

zaključno spričevalo TSŠ Krško, št. 635

izdano dne 26. 9. 1968. s-33182

Šeruga Andrej, Zaloška 98, Ljubljana,

zeleno karto, št. 395065, izdala zavaroval-

nica Adriatic. s-33248

Šestak Matija, Zoletova 1, Ljubljana,

spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-

govske šole Ljubljana, izdano leta 1994.

s-33003

Šešek Uroš, Turški vrh 94b, Zavrč, po-

trdilo o znanju CPP, št. 41/82, izdala UE

Kočevje. g-33251

Šinkovec Matjaž, Miklošičeva 16, Ljub-

ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-

lja čolna, št. 02/13-2183/95, izdala Prista-

niška kapetanija Koper. s-33186

Širok Ivanka, Šempas 17b, Šempas,

vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-33131

Škaler Dejan, Vel. Obrež 77, Dobova,

vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11305.

g-33083

Škerlj Franc, Pod gozdom C. IV/20,

Grosuplje, evidenčni list za čoln, št.

0203-1619-82, izdala Luška kapetanija Ko-

per. s-33231

Škofic Aleš, Triglavska 18, Radomlje,

vpisni list za čoln, št. 01-03-431/85-93, iz-

dala Pristaniška kapetanija Koper- izposta-

va Piran. s-33097

Školaris Davorin, Imenje 28, Kojsko,

spričevalo o zaključnem izpitu Železniško

elektrokovinarske šole Ljubljana, izdano

leta 1973. s-33145

Škrabe Janez, Latkova vas 14, Prebold,

vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.

S901984. p-33115

Šparovec Darko, Cankarjeva 22, Tržič,

zaključno spričevalo Srednje gradbene šo-

le Ljubljana, izdano leta 1975. g-33016

Špeh Emanuel, Sv. Peter 41, Sečovlje,

vozniško dovoljenje, št. 27016. g-33211

Šplojar Vladimir, Pristava, Vojnik, de-

lovno knjižico. p-33048

Šteblaj Bojana, Cankarjeva 12, Kočev-

je, spričevalo o zaključnem izpitu mature,

št. 23/a, izdano leta 1981. g-33262

Štrucl Vera, Vališeva 7, Maribor, spri-

čevalo zaključnega izpita Srednje trgovske

šole Maribor, izdano leta 1974. m-1161

Štrukelj Tomaž, Ročevnica 3, Tržič, de-

lovno knjižico. g-33076

Šuen Roman, Mašera Spasičeva 9, Ljub-

ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,

št. 139582. s-33194

Taurer Rudi, Gotska 9, Ljubljana, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. 184717.

s-33273

Todorovič Boris, Rozmanova 9, Krško,

spričevalo 8. razreda OŠ Jurij Dalmatin

Krško, izdano leta 1984. g-33151

Tomažič Dragica, Buje 17, Vremski Bri-

tof, maturitetno spričevalo, izdano leta

1981 na ime Prelc Dragica. g-33265

Tomič Vesna, Cesta dveh cesarjev 387,

Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Boris-

Kidrič, izdano leta 1991. s-33063

Tomše Ljubica, Šolska 7, Slovenske Ko-

njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

11784. p-33144

Tomšič Stojan, Hrenovice 46, Hrušev-

je, vozniško dovoljenje. p-33117

Tomšič Tatjana, Ljubljanska c. 12,

Ivančna Gorica, spričevalo o končani OŠ

Josip Jurčič, izdano leta 1993. s-33062

Tovornik Alenka, Brodarjeva 33, Celje,

vozniško dovoljenje, št. 38614. p-33178

Turk Dajmir, Pot na Laze 9, Mirna, de-

lovno knjižico, zap. št. 14041, ser. št.

0289423. s-33302

Varga Kerhlanko Mija, V Karlovce 45,

Podmolnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 135295. s-33045

Vehovec Sašo, Kresnice 17a, Kresnice,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.

9800, izdala UE Litija. s-33007

Velič Šebkija, Trbovlje, zaključno spri-

čevalo. p-33012

Velič Zlatko, Križevniška 5, Ljubljana,

zavarovalno polico, št. 516201, izdala

zavarovalnica Tilia. s-33300

Verbič Primož, Spodnji Brnik 15, Cer-

klje, delovno knjižico. g-33267

Verbovšek Jožef, Kostrivnica 52, Ka-

lobje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

9114. p-33059

Verbovšek Leon, Olešče 53, Laško, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9882.

p-33027

Verderber Vesna, Kneza Koclja 30,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 11020. s-33276

Vesenjak Benjamin, Gajevci 48, Gori-

šnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.

29900. g-33258

Videnič Mateja, Rožna dolina c. IX 10,

Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 414635, št. reg. 190854. s-33059

Videnšek Jernej, Milčinskega 8, Celje,

spričevalo. p-33077

Videtič Peter, Beveča vas 3a, Suhor,

vozniško dovoljenje, kat. AH, št. 4308.

g-33252

Vidmar Benjamin, Potok 26, Dornberk,

vozniško dovoljenje, kat. CE. p-33138

Vidovič Zvonko, Strnišče 18, Kidriče-

vo, delovno knjižico, št. 10444. p-33076

Visenjak Franc, Hlaponci 62, Polenšak,

dve delnici, št. 508543, izdala banka Mer-

cator. g-33011

Vivod Verica, Kajuhova 63, Slovenska

Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 11029. g-33255

Vobič Borut, Kunaverjeva 9, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83480.

s-33299

Volarič Majda, Svino 4, Kobarid, voz-

niško dovoljenje, št. S761165. p-33063

Voljč Toni, Sternova 23, Verd, vozniško

dovoljenje, kat. ABGH, št. 10746. s-33309

Vozelj Špela, Zagorje, dijaško mesečno

vozovnico, izdana za šol. leto 1996/97.

p-33045

Vozlič Frančiška, Ljutomer, vozniško

dovoljenje. p-33020

Vočanec Dušanka, Tomšičeva 1c, Slo-

venska Bistrica, delovno knjižico, št. 4564.

m-1169

Vrabič Andreja, Lepa njiva 64, Mozir-

je, potrdilo o varnem delu s traktorjem.

g-33195

Vrečko Anton, Svetinova 18, Jesenice,

vozniško dovoljenje, št. S302659. g-33256

Vrhovnik Bernarda, Kettejeva 8, Kam-

nik, spričevalo za trgovinsko šolo. g-33196

Vukeljič Goran, Cankarjeva 1, Kočev-

je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

11385. g-33080
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Vukšinič Stanka, Jedinščica 53, Novo

mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6378. p-33079

Zakeršnik Maša, Hudovernikova 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 216115. s-33277

Zakrajšek Tanja, Gozdna pot 3, Ljub-

ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39562, izdal LPP. s-33185

Zanoškar Marko, Iršičeva 5, Slovenj

Gradec, maturitetno spričevalo Gimnazije

Ravne na Koroškem, izdano leta 1996.
s-33171

Zavadlav Iztok, Partizanska 66, Dutov-

lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

št. 12220. p-33051

Zavrl Marjana, Župančičeva 27, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27681.

s-33222

Zbašnik Sabina, Šalka vas 153, Kočevje,

preklic indeksa Filozofske fakultete Ljub-

ljana, objavljen v UL RS, št. 68/96. s-33121

Zelinka Janez, Pokopališka 22, Ljublja-

na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja

čolna, št. 02/13-4116/94, izdala Luška ka-

petanija Koper. s-33240

Zorko Branko, Cesta 30. avgusta 1,

Ljubljana, zavarovalno polico, št. 443030,

izdala zavarovalnica Adriatic. s-33130

Zorko Marija, Dvorce 24, Brežice, de-

lovno knjižico. g-33137

Zorko Stersa Kristina, Vihre 45, Lesko-

vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 6770. p-33122

Zrim Jurij, Levarjeva 44, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 195882.

s-33307

Zupanc Dragica, Ul. Dolenjskega odre-

da 17, Ivančna Gorica, spričevalo 6. razre-

da OŠ Ivančna Gorica, izdano na ime Po-

držaj. s-33308

Zupin Veronika, Sidraž 5, Cerklje, de-

lovno knjižico. s-33236

Žagar Jože, Krupa 20, Semič, vozniško

dovoljenje, kat. ABF, št. 3253. p-33149

Žagar Marko, Svetozarevska ul. 15, Ma-

ribor, študentsko izkaznico, št. 81436118.

m-1167

Žejn Andrej, Klemenova 132, Ljublja-

na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

969655, št. reg. 199845, izdala UE Ljub-

ljana. s-33133

Žejn Andrej, Klemenova 132, Ljublja-

na, zavarovalno polico, št. 301525 A, izda-

la zavarovalnica Adriatic. s-33259

Železnik Judita, Brode 1, Vransko, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. S79945.

p-33026

Žnidaršič Franc, Bločice 33, Grahovo,

zaključno spričevalo Šole za voznike mo-

tornih vozil, izdano leta 1974. s-33157

Žorga Boštjan, Livada 17, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 185570.

s-33297

PREDPISI O GRADITVI
OBJEKTOV

GRADBENA POGODBA
Tretja spremenjena in dopolnjena izdaja

STATUT INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE, ki je bil sredi februarja

1997 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, je vzrok, da je založba Uradni

list izdala tretjo spremenjeno in dopolnjeno izdajo zelo iskane zbirke predpisov o

graditvi objektov. Knjižici smo dodali novih 50 strani z določbami omenjenega

statuta. Uvodoma so v njej pojasnila k nekaterim spremembam zakona o graditvi

objektov, ki jih je pripravila sodelavka Ministrstva za okolje in prostor, dipl. iur.

Alenka de Jong Nemanič.

Med zakoni je najprej objavljeno veljavno besedilo zakona o graditvi objektov,

sledijo pa mu zakoni o urejanju prostora, o urejanju naselij in drugih posegov v

prostor ter o stavbnih zemljiščih.

V drugem delu knjige je ponatisnjeno XIII. poglavje zakona o obligacijskih razmer-

jih z naslovom Gradbena pogodba s komentarjem pok. prof. dr. Stojana Cigoja.

Dodane pa so tudi gradbene uzance.

Cena 2205 SIT (10406)
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Pravkar izšlo!

SODNE TAKSE
ODVETNIŠKA TARIFA
NOTARSKA TARIFA

Za predlog za stečaj, prisilno poravnavo in likvidacijo je

treba na sodišču plačati takso v višini 5.000 točk. Za vpis

ustanovitve delniške družbe v sodni register znaša taksa

15.000 točk, za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovor-

nostjo pa 7.000 točk. To je le nekaj novosti oziroma podraži-

tev sodnih storitev, ki so jih prinesle spremembe in dopolni-

tve zakona o sodnih taksah. Na sodiščih jih obračunavajo

od 5. avgusta 1996 dalje, v knjižici pa so vse novosti v

prečiščenem besedilu zakona o sodnih taksah posebej pou-

darjene.

Poleg odvetniške tarife v tej knjižici, ki je izšla v Zbirki

predpisi, objavljamo tudi prečiščeno besedilo notarske tari-

fe, saj je Notarska zbornica Slovenije 13. aprila letos določi-

la nove cene za nekatera notarska opravila. Ker pa tudi

pravdanje na delovnih sodiščih v glavnem ni več zastonj,  so

povzete tudi tiste določbe zakona o delovnih in socialnih

sodiščih, ki govorijo o obračunavanju sodnih taks.

Cena 1260 SIT (10370)



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2632 Št. 33 – 6. VI. 1997

PREDPISI O ZAKONSKI
ZVEZI IN DRUŽINSKIH

RAZMERJIH
z uvodom prof. dr. Karla Zupančiča

Četrta spremenjena in dopolnjena izdaja

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je bil sprejet leta

1989, tako da avtor uvoda ne namenja več posebne pozornosti

razlagi posameznih zakonskih določb. Kljub temu je prof. dr.

Karel Zupančič napisal daljša pojasnila kot k prejšnji izdaji, saj

se je v njih lotil kočljive tematike, in sicer pojmovanja o temel-

jnih človekovih pravicah v zvezi s partnerskimi skupnostmi in

družino. Pri tem posebno pozornost namenja življenjskim skup-

nostim istospolnih oseb, osebnim stikom otrok s starši, svobodi

odločanja o rojstvu otrok  in drugim vprašanjem, s katerimi se

ukvarja sodobni svet.

Poleg zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih so v tej

zbirki objavljene tudi določbe zakonov o nepravdnem postopku,

o socialnem varstvu, o osebnem imenu in matičnih knjigah in

zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svo-

bodnega odločanja o rojstvu otrok, kakor tudi veljavni podza-

konski predpisi.

Cena 1.596 SIT (10378)
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