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Sodni register

Popravek

Srg 97/00417 Rg-396

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00417 z dne 10. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa VALUTA, družba za revizijo,
d.o.o., Strossmayerjeva 13, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/03449/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravek sklepa z dne
3. 4. 1997 pod opravilno št. Srg 235/97, s
temile podatki:

Matična št.: 5450284
Za dejavnost vpisano pod šifro K 74.12

se tekst popravi tako, da odslej glasi: druž-
ba sme opravljati revizijske dejavnosti.

Popravek

Srg 97/00459 Rg-106743

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/00459 z dne 21. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa INFORMATIKA, informacij-
ske storitve, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00871/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča popravo
sklepa z dne 4. 4. 1997 pod opravilno št.
Srg 268/97 s temile podatki:

Matična št.: 5259363
Firma:  INFORMATIKA,  informacij-

ske storitve in inženiring, d.d.
Popravni sklep z dne 4. 4. 1997.
Firma se sprememni tako, da se odslej

pravilno glasi INFORMATIKA, informacij-
ske storitve in inženiring, d.d.

KOPER

Rg-46599

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00320 z dne 1. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa HOTEL MARITA, d.d., Por-
torož, sedež: Obala 77, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03266/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča predložitev statuta ter spre-
membo dejavnosti, zastopnikov in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5644658
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Oblak Andrej, rezrešen 23. 2. 1996;
direktor Zupanc Darko, Celje, Ulica heroja
Rojška 19, imenovan 23. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Petaver-Zupanc
Karmen, Hrnčič Marina in Šibakovski Bran-
ko, vstopili 23. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1996: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-

javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomska propaganda; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Sprememba statuta z dne 23. 2. 1996.
Pri dejvnosti 67.13 – Pomožne dejavno-

sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

KRANJ

Rg-100474

Okro�no sodi�èe v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03685 z dne 26. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  FA & MA,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Radovljica, sede�: Triglavska 42, Radov-
ljica, pod vlo�no št. 1/02305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z  za-
konom o gospodarskih dru�bah in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5496276
Sedež: Radovljica, Triglavska 42
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1996:

2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;

5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost  restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov, 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100490

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/0319 z dne 19. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa RAFTIS, storitve in trgovina,
d.o.o.,  sedež:  Galetova  15,  Kranj,  pod
vložno št. 1/03494/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika, za-
stopnika, dejavnosti in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo ter spremembo
poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5844053
Ustanovitelja: Malovrh Marinka, Kranj,

Galetova 15, vstopila 2. 4. 1992, vložila
1,509.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Frelih Marija, izstopila 4. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fre-
lih  Marija, razrešena 4. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040  Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
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snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
niah prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 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 specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjs-
tvo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5150 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; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in

organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ga računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-100496

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00414 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA  PRE-
ŠERNOVE BRIGADE ŽELEZNIKI, p.o.,
sedež: Otoki 13, Železniki, pod vložno št.
1/00138/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zavodih, de-
javnosti s standardno klasifikacijo ter spre-
membo imena, ustanovitelja in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5087830
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Železniki, Otoki 13
Ustanovitelja: Občinski ljudski odbor, iz-

stop 29. 9. 1995; Občina Železniki, Železni-
ki, Trnje 20, vstop 29. 9. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Na-
stran Leopold, razrešen 29. 2. 1996; ravna-
telj Rant Franc, Železniki, Dašnica 109, ime-
novan 1. 3. 1996, zastopa zavod brez omeji-
tev, razen glede nakupa in odtujitve nepre-
mičnin, za kar je potreben sklep
ustanovitelja zavoda.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.

Rg-100497

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03082 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  DOM  UPOKOJENCEV
DR. FRANCETA BERGELJA, p.o., se-
dež: Ul. Staneta Bokala 4, Jesenice, pod
vložno št. 1/00168/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
zavodih ter spremembo imena, ustanovite-
lja in zastopnika  s temile podatki:

Matična št.: 5049750
Firma:  DOM  UPOKOJENCEV  DR.

FRANCETA BERGELJA, Jesenice
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelja: LO Mestne občine Jeseni-

ce, izstop 6. 5. 1993; Republika Slovenija,
Ljubljana, vstop 6. 5. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gostič Marjeta Martina, Jesenice,
Tavčarjeva 3b, razrešena in ponovno ime-
novana kot direktorica, ki zastopa zavod
brez omejitev.

Rg-100499

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00975 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PRELES, lesno podjetje,

d.o.o., Škofja Loka, sedež: Puštal 98, Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/01496/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5413427
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prevodnik Tomaž, Škofja

Loka, Puštal 98, vstopil 15. 8. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Pro-izvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proi-
zvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Rg-100502

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg  94/03567 z dne 13. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa JANCOMM, podjetje za trgovi-
no, zastopstva in špedicijo, d.o.o., Bled,
sedež: Jelovška c. 6, Bled, pod vložno št.
1/04550/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povišanje osnovne vloge ter spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, druž-
benikov, zastopnikov, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo,
s temile podatki:

Matična št.: 5733090
Firma:  JANCOMM,  podjetje  za  za-

stopanje, posredovanje, notranjo in zu-
nanjo trgovino, d.o.o., Tržič

Skrajšana firma: JANCOMM, d.o.o.,
Tržič

Sedež: Križe, Retnje 54
Osnovni kapital: 1,630.955,00 SIT
Ustanovitelji: Jan Janez in Jan Simon,

oba izstopila 15. 6. 1996; Benedik Robert,
Križe, Retnje 54, vstopil 15. 6. 1994, vložil
1,630.955 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jan
Janez, razrešen 20. 12. 1994; Benedik Ro-
bert, Križe, Retnje 54, imenovan 20. 12.
1994, poslovodja-direktor, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 37 – 20. VI. 1997 Stran 2879

zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5150 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln.

Rg-100505

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg  96/00900 z dne 11. 11. 1996 pod št.
vložka 1/05878/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970539
Firma: MM 96, BURGAR & BURGAR,

priprava tiskovnih sestavkov, d.n.o.
Skrajšana firma: MM 96, BURGAR &

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

odgovornostjo
Sedež: Mavčiče, Podreča 71
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Burgar Matija in Burgar

Marjeta, oba iz Mavčič, Podreča 71, vstopi-
la 11. 10. 1996, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Burgar Matija in direktorica Burgar Mar-
jeta, oba iz Mavčič, Podreča 71, imenovna
11. 10. 1996, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov.

Rg-100510

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg  96/00747 z dne 11. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa APRO, d.o.o., Bled, podjetje za
trgovino, turizem in komercialne stori-
tve, sedež: C. Gorenjskega odreda 15a,
Bled, pod vložno št. 1/03889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5654157
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,

kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z  živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-

čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 4423 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-100516

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg  96/00806 dne 11. 11. 1996 pri subjektu
vpisa EL VO TEC INŽENIRING, grad-
beni in finančni inženiring, d.o.o., sedež:
Cesta narodnih herojev 5, Bled, pod vlož-
no št. 1/05794/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, ose-
be, pooblaščene za zastopanje in razširitev
dejavnosti ter spremembo pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5947693
Firma: ELVO INŽENIRING, instala-

cijski, gradbeni in investicijski inženiring,
d.o.o.

Skrajšana firma: ELVO INŽENIRING,
d.o.o.

Sedež: Bled, Kolodvorska cesta 29
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štalc
Matej, Kropa, Kropa 140, imenovan 13. 9.
1996, poslovni pooblaščenec lahko sklepa
kupne pogodbe do vrednosti 100.000 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov.

Rg-100525

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg  96/00517 z dne 6. 11. 1996 pod št.
vložka 1/05874/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev zadruge z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947995
Firma: SIRARSKA ZADRUGA V NO-

MENJU, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bohinjska Bistrica, Nomenj 22
Osnovni kapital: 204.000 SIT
Ustanovitelji: Žnidar Janez, Bohinjska

Bistrica, Nomenj 17, vložil 26.000 SIT; Su-
šnik Terezija, Bohinjska Bistrica, Nomenj
10, vložila 8.000 SIT; Stare Janez, Bohinj-
ska Bistrica, Nomenj 36, vložil 8.000 SIT;
Zupan Jakob, Bohinjska Bistrica, Nomenj
9, vložil 18.000 SIT; Jensko Alojz, Bohinj-
ska Bistrica, Nomenj 15, vložil 14.000 SIT;
Tancar Frančiška, Srednja vas, Studor 29,
vložila 6.000 SIT; Mulej Joše, Bohinjska
Bistrica, Nomenj 45, vložil 28.000 SIT; Zu-
pan Pavel, Bohinjska Bistrica, Nomenj 35,
vložil 14.000 SIT; Stare Franc, Bohinjska
Bistrica, Nomenj 16, vložil 24.000 SIT; Su-
šnik Emil, Bohinjska Bistrica, Nomenj 42,
vložil 18.000 SIT; Žmitek Anton, Bohinj-
ska Bistrica, Nomenj 24, vložil 10.000 SIT;
Stare Jože, Bohinjska Bistrica, Nomenj 39,
vložil 4.000 SIT; Loncnar Peter, Bohinjska
Bistrica, Nomenj 14, vložil 8.000 SIT; Stare
Jože, Bohinjska Bistrica, Nomenj 29, vložil
8.000 SIT; Urbanc Marija, Bohinjska Bi-
strica, Nomenj 38, vložila 10.000 SIT, vsi
vstopili 26. 5. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žni-
dar Janez, Bohinjska Bistrica, Nomenj 17,
imenovan 26. 5. 1996, predsednik zadruge,
ki zastopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1996: 0121
Reja govedi; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0202 Gozdarske storitve; 1551 Mlekars-
tvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdel-
kov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-100530

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg  96/00922 z dne 25.10.1996 pri subjek-
tu vpisa MM & CO., zastopstva, trgovina
in storitve, d.o.o., Jesenice, sedež: Hruši-
ca 149, Jesenice, pod vložno št. 1/04232/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge ter spremembo us-
tanovitelja, zastopnika, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5708885
Osnovni kapital: 1,668.526 SIT
Ustanovitelja: Ažman Martina, izstopila

20. 8. 1996; Žurman Marjan, Jesenice, Hru-
šica 149, vstopil 20. 8. 1996, vložil
1,668.526 SIT, odgovornost: neodgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Až-
man Martina, razrešena 20. 8. 1996; direk-
tor Žurman Marjan, Jesenice, Hrušica 149,
imenovan 18. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; Žurman Marjeta, Jesenice, Hruši-
ca 149, imenovana 18. 9. 1996, namestnica
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 10 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-100531

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg  94/03641 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa SENSING, inženiring za zaznavanje,
d.o.o., Lesce, sedež: Rožna dolina 40, Lesce,
pod vložno št. 1/03349/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge, spremembo firme ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5615623
Firma:  SENSING,  inženiring,  d.o.o.,

Lesce
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelj: Magdič Mitja, Lesce, Da-

carjeva 30, vstopil 30. 3. 1992, vložil
1,540.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter

papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časo-
pisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Pro-izvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozi-
li; 50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo
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s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah, 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega menja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagira-
nje.

Rg-100545

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg  94/02380 z dne 5. 11. 1996 pri subjektu
vpisa LAM, Kranj, podjetje za proizvod-
njo, posredništvo, trgovino, zastopanje in
inženiring, d.o.o., sedež: Zg. Bitnje 134a,
Žabnica, pod vložno št. 1/04045/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v družbo z neomejeno odgovornostjo
ter spremembo firme in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5680417
Firma:  LAM  –  MRAZ  IN  DRUGI,

Žabnica, d.n.o., podjetje za proizvodnjo, po-
sredništvo, trgovino, zastopanje in inženi-
ring

Skrajšana  firma:  LAM  –  MRAZ  IN
DRUGI , Žabnica, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo.

Ustanovitelji: Mraz Vladislav in Košir
Alja, oba izstopila 27. 6. 1996; Mraz Vladi-

slav, Kranj, Šorlijeva ul. 3 in Košir Alja,
Žabnica, Zg. Bitnje 134a, oba vstopila 27.
6. 1996, vložila po 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Košir Alja, Žabnica, Zg. Bitnje
134a, imenovana 27. 6. 1996, zastopa druž-
bo neomejeno.

KRŠKO

Rg-394

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00096 z dne 4. 6. 1997 pri subjek-
tu vpisa ITEO RAKA, izgradnja teleko-
munikacijskih omrežij, inštalacij, elek-
troinštalacij ter trgovina in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Vrh pri Površju 7, 8274 Ra-
ka, pod vložno št. 1/03851/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1125656
Dejavnost, vpirana dne 4. 6. 1997: 3120

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3220 Proizvodnja radijskih
in televizijskih oddajnikov, telefonskih in
telegrafskih aparatov; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 40104 Prenos elektrike; 40105 Distri-
bucija elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 40302 Distribu-
cija pare in tople vode; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.

Rg-395

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00110 z dne 29. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa HOLZSCHUH, D.O.O. & CO.
proizvodnja elektronskih elementov in
uporov, k.d., sedež: Krška cesta 8, 8311
Kostanjevica na Krki, pod vložno št.
1/03745/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5897963
Sedež: 8270 Krško, Žadovinek 39.

LJUBLJANA

Rg-21087

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09218 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa GOBOS, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Šmartno pri Li-
tiji, sedež: Na Roje 3, 1275 Šmartno pri

Litiji, pod vložno št. 1/19626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5677149
Osnovni kapital: 2,345.000 SIT
Ustanovitelj: Kotar Alojz, Šmartno pri

Litiji, Na Roje 3, vstop 7. 4. 1992, vložek
2,345.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30393

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12709 z dne 21. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ALPEPLOD-NSR, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 2, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18820/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-
viteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5671035
Ustanovitelj: Todorović Dzojo, izstop

1. 6. 1994; Bilić Vlastimir, Ljubljana, Po-
ljanska 19, vstop 5. 6. 1992, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38675

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01790 z dne 16. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa GO & GO DESIGN, dizajn in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Livada 25, sedež:
Livada 25, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24002/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5799996
Firma: GO & GO DESIGN AJDIČ, di-

zajn in trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GO & GO DESIGN

AJDIČ, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Ajdič Gorazd in Ajdič Go-

rana, oba iz Ljubljane, Livada 25, vstopila
16. 6. 1993, vložila po 52.950 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 6312 Skladišče-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-38691

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03694 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa KONTA, Podjetje za trgovino in po-
slovne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18992/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5642710
Firma: KONTA, Podjetje za trgovino

in poslovne storitve, d.o.o., Vodice
Skrajšana firma: KONTA, d.o.o., Vo-

dice
Sedež: 1217 Vodice, Lokarje 19
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina 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; 511 Posredništvo; 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; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 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; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo 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, priborom;
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; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
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; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni 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.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7482 Pakira-
nje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-43757

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05971 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa KUNOVAR marmor & granit, d.o.o.,
sedež: Tomačevska 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03112/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5328632
Osnovni kapital: 28,002.000 SIT
Ustanovitelja: Kunovar Aleš, Ljubljana,

Neubergerjeva ulica 27, in Kunovar Bran-
ko, Ljubljana, Kokaljeva ulica 6, vstopila
31. 8. 1989, vložila po 14,001.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-43812

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11202 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu vpi-
sa AMADEJ, Ljubljana, komercialne sto-
ritve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Mest-
ni trg 18, sedež: Mestni trg 18, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev in dejavnosti ter preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5366747
Firma: AMADEJ, Dular in drugi, uvoz-

no-izvozno podjetje, d.n.o.
Skrajšana  firma:  AMADEJ  Dular  in

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Dular Marjan, Ljubljana,

Mestni trg 18, vstopil 11. 12. 1989 in Du-
lar-Žunič Irena, Ljubljana, Mokrška 38,
vstopila 18. 5. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: proizvodnja in proizvodna koope-
racija: kovinskih, kemičnih, tekstilnih, le-
snih in papirnih izdelkov ter izdelkov iz
plastike; trgovina na debelo in drobno z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi; posred-
niški, akviziterski in komisijski posli v pro-
metu blaga in storitev; oblikovanje in inže-
niring tržnih komunikacij in izdelkov, tržno
raziskovanje in distribucija tržnih komuni-
kacij; reklamne in ekonomsko propagandne
storitve, oblikovanje; prirejanje sejmov in
razstav; turistične in gostinske storitve;
transportne in špediterske storitve v cest-
nem prometu pri prevozu oseb in blaga;
zastopanje firm v prometu blaga in storitev;
izvoz, uvoz in konsignacija v okviru pred-
meta poslovanja.

Naslednje dejavnosti se brišejo: trgovina
na drobno in debelo; keramika, steklo in
porcelan ter plastični izdelki za gospo-
dinjstvo in druge potrebe; galanterija, bižu-
terija, bazarsko blago ter igrače; starine in
umetnine; izdelki domače in umetne obrti;
stare stvari; druge gostinske storitve.

Rg-44226

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20291 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa MIFA, družba za poslovno svetovanje
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pra-
žakova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17590/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev
in osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti in preoblikovanje iz d.d. v d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5606802
Firma: MIFA, družba za trgovino in

svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MIFA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 6,754.000 SIT
Ustanoviteljica: Vital Eiselt, izstop 27. 5.

1994; Zrnec Milena, Ljubljana, Dolenjska
c. 159, vstop 20. 12. 1993, vložek 6,754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 511 Po-
sredništvo; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 722 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-

lava podatkov; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomsko propa-
giranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-45227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03510 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa VIGA AUTO, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Podmilščakova 51, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25860/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
no firmo, spremembo sedeža in ustanovite-
ljev ter razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5872375
Firma: PIP ART, družba za trgovino

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PIP ART, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 1
Ustanovitelj: Vittorio Francia, izstop

4. 7. 1996; Fajdiga Aleš, Ljubljana, Tavčar-
jeva 1, vstop 4. 7. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1996: 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 926 Športna de-
javnost; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-46016

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02350 z dne 12. 8. 1996 pod vložno št.
1/28245/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5945496
Firma: LANA BIRO, družba za stori-

tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LANA BIRO, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mladinska 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Alauf Nataša, Ljubljana,

Tržaška cesta 47 in Vujisić Vladimira, Ljub-
ljana, Vojkova cesta 71, vstopili 7. 5. 1996,
vložili po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Alauf Nataša in zastopnica Vujisić
Vladimira, imenovani 7. 5. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 7230 Obdelava podat-

kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-46942

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00581 z dne 12. 9. 1996 pod vložno št.
1/28335/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935032
Firma: POHIŠTVO ROLLER, trgovin-

ska d.o.o.
Skrajšana firma: POHIŠTVO ROLL-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska c. 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Roller Handelsgesell-

schaft m.b.H., Steyr, Pachergasse 17, in J R
Beteiligungsges m.b.H., Celovec, Karfreit-
str. 14, vstopila 2. 9. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, poblaščene za zastopanje: direk-
torja Rutar Josef, Dobrla vas, Mokrije 30, in
Braunsberger Bernhard, Steyr, Leopold
Werndl 16, ki zastopata družbo brez omeji-
tev, in prokurist Arah Janko, Slovenj Gra-
dec, Kopališka 20, imenovani 2. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mes-
nimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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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; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih 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, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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; 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; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-47289

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03028 z dne 27. 8. 1996 pod vložno št.
1/28284/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5951054
Firma: AUTO – HUMMER, družba za

zastopanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AUTO – HUMMER,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 172
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Avtomontaža – Cosmos,

d.o.o., Ljubljana, Celovška 182, vložil
1,050.000 SIT in Vukovič Igor, Ljubljana,

Kneza Koclja 28, vložil 450.000 SIT – vsto-
pila 10. 6. 1996, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vukovič Igor, imenovan 10. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 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; 511 Po-
sredništvo; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 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; 6521 Finančni zakup (leasing); 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-47748

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03250 z dne 19. 10. 1996 pod vložno št.
1/28512/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz OS Maribor, spremembo se-
deža in firme ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5733928
Firma: STUAG IMOBILIJA, agencija

za posredništvo v prometu z nepremični-
nami d.o.o. – ter v nemškem prevodu:
Stuag Immobilien – Agentur fur die Ver-
mittlung...

Skrajšana firma: STUAG IMOBILIJA
d.o.o. – Stuag Immobilien Gmbh.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova uli-
ca št. 133

Osnovni kapital: 16,115.105 SIT
Ustanovitelj: Stuag Bau-Aktiengesell-

schaft, Celovec 9020, Bahnofstrasse 45, vs-
top 28. 12. 1995, vložek 16,115.105 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Niedersuss Helmut, Wolfsberg, Av-
strija, Griess 34, in direktor Golob Vlado,
Maribor, Košaški dol 20, ki zastopa in pred-
stavlja podjetje z omejitvijo, da sklepa prav-
ne posle ob sopodpisu prokurista, oba ime-
novana 14. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1996: 2651
Prodaja cementa; 2652 Proizvodnja apna;
2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca 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; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-

lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah, 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;;
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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri OS Maribor pod vl. št. 1/7135/00 s
firmo: IMO MARKET, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino ter proizvodnjo in stori-
tvene dejavnosti, d.o.o., Košaški dol 20, Ma-
ribor.

Rg-48435

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05164 z dne 7. 11. 1996 pri subjektu vpi-
sa WOLF TRADE & Co., d.n.o., družba
za računalništvo in trgovino, Vrhnika, se-
dež: Podlipa 96, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/26859/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5915058
Dejavnost, vpisana 7. 11. 1996: 5117 Po-

sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
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bami; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi d.n.o.
je bila sprejeta dne 4. 10. 1996.

Rg-48748

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19331 z dne 16. 9. 1996 pri subjektu vpi-
sa GRAND, podjetje za videoprodukcijo,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Mala vas pri Gro-
supljem 44, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/09425/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5432464
Firma: GRAND, podjetje za videopro-

dukcijo, d.o.o., Grosuplje, Mala vas pri
Grosupljem 44

Osnovni kapital: 1,770.650 SIT
Ustanovitelja: Podobnik Samo in Podob-

nik Hedvika, oba iz Grosupljega, Mala vas pri
Grosupljem 44, vstopila 25. 1. 1994, vložila
po 885.325 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6521 Finančni zakup (leasing);
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 921 Filmska in videode-
javnost; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-104131

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04279 z dne 12. 12. 1996 pri subjektu
vpisa  SŽ – ŽELEZNIŠKA  TISKARNA
LJUBLJANA,  p.o.,  sedež:  Kolodvorska
ul. 11,  1000 Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/00046/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, deležev, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, tipa in pooblastil zastopnika,
člane nadzornega sveta, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5142881
Firma: SŽ – ŽELEZNIŠKA TISKAR-

NA LJUBLJANA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 63,543.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vložil 11,756.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložil
2,522.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
2,522.000 SIT, udeleženci interne razdeli-
tve, vložili 5,044.000 SIT, udeleženci no-
tranjega odkupa, vložili 3,376.000 SIT in
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Ko-

lodvorska ulica 11, vložile 38,323.000 SIT
– vstopili 10. 4. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanja: Je-
glič Herbert, Ljubljana, Ob sotočju 16, raz-
rešen 29. 4. 1996 kot v.d. poslovodnega or-
gana in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Nabergoj Milan,
dipl. prav., Puš Iztok, dipl. ek., Cerkvenik
Branko, Jerman Milan, Ernestl Alojz in Bre-
zovar Janez, graf. inž., vstopili 10. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi soglasja Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo opr. št. LP
00706/01068-1996/MB z dne 2. 8. 1996.

Rg-105226

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00989 z dne 12. 3. 1997 pri subjektu vpi-
sa MLAKAR INŽENIRING, podjetje za
završna in obrtna dela v gradbeništvu, in-
ženiring in trgovino, d.o.o., Tacenska 94,
Ljubljana, sedež: Tacenska 94, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20899/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, sedeža, zastopnikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5698197
Firma: MLAKAR INŽENIRING, pod-

jetje za završna in obrtna dela v gradbe-
ništvu, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Spodnje Pirniče 77, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Spodnje Pirniče 77
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mla-

kar Tomaž, razrešen 12. 2. 1997, direktori-
ca Mlakar Jana, Ljubljana, Spodnje Pirniče
77, imenovana 12. 2. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1997: 1421
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom.

NOVA GORICA

Rg-42515

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01638 z dne 17. 7. 1996 pri

subjektu  vpisa  BOLE,  maloprodaja  in
storitve, d.o.o., Bilje, sedež: Bilje 121d,
Renče, pod vložno št. 1/02817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in skraj-
šane firme, vstop družbenika ter spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5705487
Firma:  BOLE  Božič & CO.,  malo-

prodaja in storitve, d.n.o., Bilje
Skrajšana firma: BOLE Božič & CO.,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Božič Leonarda, Renče,

Bilje 121d, vstopila 5. 1. 1993, vložila
80.000 SIT; Skočir Rosanda, Tolmin, Volče
98, vstopila 20. 7. 1994, vložila 20.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Skočir Rosanda, Tolmin, Volče 98,
imenovana 20. 7. 1994, izvzeta od zastopa-
nje; direktorica Božič Leonarda, Renče, Bi-
lje 121d, razrešena 20. 7. 1994 in ponovno
imenovana, zastopa družbo brez omejitev,
razen za nakup in odsvojitev osnovnih sred-
stev, zadolževanje in dajanje poroštev in
garancij za kar mora imeti predhodno so-
glasje druge družbenice.

Rg-46216

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01747 dne 11. 9. 1996 pri
subjektu vpisa AVIA, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Lokavec, sedež:
Lokavec 85, Ajdovščina, pod vložno št.
1/02883/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5721016
Osnovni kapital: 3,367.834 SIT
Ustanovitelja: Kompara Bernarda, vlo-

žila 1,810.417 SIT in Kompara Iztok, vložil
1,557.417 SIT, oba Ajdovščina, Lokavec 85,
vstopila 25. 1. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-46303

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02078 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ANDECO, Export-import,
trgovina,  d.o.o.,  Nova  Gorica,  sedež:
Podgrčna 18, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01695/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5488737
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marodolac Dean, Nova

Gorica, Podgrčna 18 in Abi Farah Antoine,
Beirut, Main St. Chelby Pharaon BLDG,
oba vstopila 8. 4. 1991, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-47122

Okrožno  sodišče  v  Novi  Gorici  je  s
sklepom Srg št. 96/00223 z dne 21. 10. 1996
pri subjektu vpisa MLEKARNA PLANI-
KA, Predelava mleka, d.o.o., Tolmin, se-
dež: Rutarjeva 34,  Tolmin,  pod  vložno
št. 1/03429/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
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standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5871727
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996:

0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0125 Reja drugih živali; 0130 Meša-
no kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdars-
tvo; 0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1543 Proizvodnja margarine in podob-
nih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinars-
tvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali, 1572 Proizvodnja krmil
za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetič-
ne hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1595 Proi-
zvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 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; 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; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij, 6512 Drugo denarno posredniš-
tvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;

7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47127

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št.96/00545 z dne 22. 10. 1996 pod
št. vložka 1/03652/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970300
Firma:  HESTIA,  Energetski  servis,

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

govornostjo
Sedež: Vipava, Vrhpolje 148
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrenčič Božidar, Vipa-

va, Vrhpolje 148, vstopil 25. 9. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lavrenčič Božidar, Vipava, Vrhpolje
148, imenovan 25. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1996:
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; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
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svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-47130

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št.96/00459 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SGI, Stanovanjsko gospo-
darstvo, d.o.o., Idrija, sedež: Kosovelova
ul. 9, Idrija, pod vložno št. 1/01120/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča vstop in
izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5400481
Ustanovitelja: Podjetje za financiranje,

marketing in razvoj, FMR Idrija, p.o., iz-
stop 1. 8. 1996; PERFECTA, Gradbena dela
in trgovina, d.o.o., Idrija, Lapajnetova 7,
vstop 1. 8. 1996, vložek 2.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-47142

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št.94/02218 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VAL, Turizem, trgovina,
storitve,  d.o.o.,  Nova  Gorica,  sedež:
Cankarjeva 82, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02460/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5627818
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Batistič Valerija, Nova Go-

rica, Cankarjeva 82, vstopila 8. 4. 1992,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-47175

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št.94/02320 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VIPEX, Uvoz-izvoz in tr-
govina, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Grad-
nikove brigade 23, Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/02279/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5611717
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Živković Jan, Solkan, IX.

korpus 36, vstopil 22. 6. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-47177

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št.96/00528 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SGI, Stanovanjsko gospo-
darstvo, d.o.o., Idrija, sedež: Kosovelova
9, Idrija, pod vložno št. 1/01120/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5400481
Firma: SGI, Stanovanjsko gospodars-

tvo Idrija, d.o.o.
Skrajšana firma: SGI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PERFECTA, Gradbena de-

la in trgovina, d.o.o., Idrija, Lapajnetova 7,
vstop 1. 8. 1996, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Alič
Ivan, razrešen 31. 8. 1996; direktorica No-
vak Boškovič Marija, Spodnja Idrija, Mla-
dinska 8, imenovana 1. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje, projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-100408

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02537 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BATIČ COMPANY, Med-
narodni transport in storitve, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Ul. 25. maja 79, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02011/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo firme in sedeža, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5547903
Firma:  BATIČ  COMPANY,  Medna-

rodni transport in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BATIČ COMPANY,

d.o.o.
Sedež: Šempeter pri Gorici, Žnidar-

šičeva 15
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Kozič Branko, Nova Gorica, Ul. 25. ma-
ja 79, imenovan 27. 12. 1991, zastopa druž-
bo brez omejitev, razen v primeru nabavlja-
nja osnovnih sredstev; Batič Boštjan, Aj-
dovščina, Lokavec 64, imenovan 28. 9.
1992, namestnik direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, razen v primeru nabavlja-
nja osnovnih sredstev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na deblo s kemič-
nimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cialaiziranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati, 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 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;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-100425

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00406 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  Dom  starejših  občanov
Ajdovščina, p.o., sedež: Bevkova 10, Aj-
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dovščina, pod vložno št. 1/00221/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o zavodih ter spremembo firme,
ustanovitelja, vpis kapitala, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5242169
Firma:  Dom  starejših  občanov,  Aj-

doščina
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 157,015.018,60 SIT
Ustanovitelja: Občinska skupnost social-

nega skrbstva Ajdovščina, izstop 5. 5. 1993;
Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorči-
čeva 20, vstop 6. 5. 1993, vložek
157,015.018,60 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
helj Anton, razrešen 31. 12. 1994; Potočnik
Magda, Podnanos, Podnanos 75a, razrešena
19.4.1995 in imenovana kot direktorica
20.4.1995, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996: 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 8531 Institu-
cionalno socialno varstvo; 85311 Dejavnost
domov za starejše; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev.

Rg-100431

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00550 z dne 11. 11. 1996
pod št. vložka 1/03659/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornost s temile podatki:

Matična št.: 5981204
Firma: CHINA BLUE, Trgovina in go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: CHINA BLUE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Renče, Renški Podkraj 16d
Osnovni kapital: 1,824.000 SIT
Ustanovitelj: Kikelj Bojan, Renče, Renš-

ki Podkraj 16d, vstopil 28. 6. 1996, vložil
1,824.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kikelj Bojan, Renče, Renški Podkraj
16d, imenovan 28. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-100432

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02475 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PRIMEX CONSULTING,
Poslovne storitve, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Vipavska c. 13, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01992/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, izstop
družbenika ter spremembo dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5547067
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: PRIMORJE EXPORT,

p.o., Nova Gorica, Vipavska 13, vstop 17. 12.

1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; PRIMEX, MEDNARODNA
TRGOVINA d.d., izstop 26. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:  Bašin
Danilo, Nova Gorica, Cankarjeva 50, razre-
šen 29. 12. 1994 in ponovno imenovan  kot
direktor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: servisne storitve
čiščenja in vzdrževanja stavb, poslovnih
prostorov in okolja; vzdrževanje in popra-
vila cestnih vozil, male kmetijske mehani-
zacije; tekoče vzdrževanje in upravljanje z
napravami v stavbah; popravila in vzdrže-
vanje električnih in elektronskih naprav; va-
rovanje objektov; prevoz blaga v cestnem
prometu; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; finanč-
no računovodske storitve.

Rg-100436

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02334 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  »ALAMAN  AVMEDO-
SKI«, Promet z nepremičninami, gradbe-
ni inženiring, marketing, prevoz blaga,
trgovina, gostinstvo in turizem ter posre-
dovanje,  d.o.o.,  Šempter,  sedež:  Ošlje
št.  4,  Šempeter  pri  Gorici,  pod  vložno
št.1/03102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5765854
Osnovni kapital: 1,668.000 SIT

SLOVENJ GRADEC

Rg-32347

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03060 z dne 5. 5. 1995
pri subjektu vpisa 3 COM, inženiring, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Ko-
roška 65, 2360 Radlje ob Dravi, pod vlož-
no št. 1/05831/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5635047
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Mari-

borska cesta 8/a
Osnovni kapital: 1,523.000 SIT
Ustanovitelji: Ferk Branko, Radlje ob

Dravi, Spodnja Vižinga 43b, vložil
1,503.000 SIT, Gratej Sabina, Radlje ob
Dravi, Pod gradom 17, vložila 10.000 SIT,
Petrič Mirko, Radlje ob Dravi, Razgledna
ulica 46, vložil 10.000 SIT, vstopili 19. 3.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ferk Branko, imenovan 19. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Gratej Sabina, razrešena 15. 5. 1994.

Dejavnost družbe se razširi na: finančne,
tehnične in poslovne storitve, menjalniške
posle.

Dejavnost družbe je odslej: proizvodnja
neomenjenih elektronskih aparatov in na-
prav; računalniški inženiring; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; razi-
skovalno razvojne storitve s področja raču-
nalništva; poslovne storitve – razen odvet-

ništva; prirejanje sejmov in razstav; knjigo-
vodske storitve, obdelava podatkov; druge
neomenjene storitve; neomenjene storitve
na področju prometa; druge finančne orga-
nizacije; komercialni posli pri uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev; inže-
niring; projektiranje, montaža in vzdrževa-
nje informacijskih sistemov; projektiranje
gradbenih objektov; visoka gradnja; nizka
gradnja in hidrogradnja; instalacijska in za-
ključna dela v gradbeništvu; drugo projekti-
ranje; trgovina z živilskimi proizvodi na de-
belo in drobno; trgovina z neživilskimi pro-
izvodi na debelo in drobno; trgovina z vozi-
li in deli na debelo in drobno; gostinske
storitve prehrane; gostinske storitve nasta-
nitve; druge gostinske storitve; turistično
posredovanje – turistično agencije; drugo
izobraževanje; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; posredovanje v pro-
metu blaga in storitev s tujino; prevoz blaga
v mednarodnem cestnem prometu; koope-
racijske storitve s tujino; svetovanje, inže-
niring in finančni marketing; zastopanje tu-
jih firm v prometu blaga in storitev; finanč-
ne, tehnične in poslovne storitve; menjal-
niški posli.

Rg-46526

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00243 z dne 23. 10. 1996
pri  subjektu  vpisa  RUDNIK  MEŽICA,
TOM, tovarna opreme Mežica, d.o.o., se-
dež: Glančnik 3, 2392 Mežica, pod vložno
št. 1/03252/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o začetku stečajnega po-
stopka, spremembo firme, skrajšane firme
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5040884
Firma: RUDNIK MEŽICA, TOM, to-

varna opreme Mežica, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana  firma:  RUDNIK  MEŽICA,

TOM, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mazej Irena, rezrešena 14. 10.
1996; stečajni upravitelj Kos Miran, Ravne
na Koroškem, Koroška cesta 14, imenovan
14. 10. 1996.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom St 6/96 z dne 14. 10. 1996 skleni-
lo, da se začne stečajni postopek nad stečaj-
nim dolžnikom RUDNIK MEŽICA, TOM,
tovarna opreme Mežica, d.o.o., Glančnik 3,
Mežica.

Rg-31984

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06175 z dne 29. 1. 1996
pri   subjektu   vpisa    ARKO,   podjetje   za
proizvodnjo merilnih instrumentov, d.o.o.,
sedež: Meža 56, Dravograd, pod vložno št.
1/07860/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5734975
Osnovni kapital: 4,070.122,04 SIT
Ustanovitelji: GESPAR, S.R.L., Arzig-

niano, Italija, Via Quattro Martiri 10, vlo-
žek 2,393.099,04 SIT; DINKO, d.o.o., Dra-
vograd, Vič 31, vložek 1,257.767,50 SIT;
Šertel Ivan, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
Mislinjska Dobrava 56a, vložek 419.255,50
SIT, vsi vstopili 20. 11. 1992, odgovornost:
ne odgovarjajo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ver-
gles Marjan, razrešen 22. 12. 1994; direkto-
rica Ledl Eva, Dravograd, Vič 32, imenova-
na 22. 12. 1994, zastopa družbo z omejitvi-
jo, da je pri sklepanju poslov nad vrednostjo
3,000.000 SIT potrebno soglasje vseh druž-
benikov.

Rg-32110

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05860 z dne 15. 11. 1995
pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELE-
ZARNE–STO RAVNE, proizvodno pod-
jetje strojne in tehnološke opreme, d.o.o.,
sedež: Koroška cesta 14, Ravne na Koroš-
kem, pod vložno št. 1/03400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme, dejavnosti, zastopnikov, ti-
pa in pooblastil zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5439205
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Seni-

ca Marjan, razrešen 16. 11. 1994; Mikeln
Erna, razrešena 16. 11. 1994; direktor Seni-
ca Marjan, Prevalje, Trg 46, imenovan 17.
11. 1994, zastopa družbo z omejitvijo, da
lahko sklepa posle, ki pomenijo spremembo
premoženja družbe, le s soglasjem skupš-
čine.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 2960 Proizvodnja orož-
ja in streliva; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3520 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 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,
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 »računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje« se izpusti »revi-
zijske dejavnosti«; 74.14 »podjetniško in

poslovno svetovanje« se izpusti »arbitraža
in posredovanje v pogajanjih med manager-
ji in delavci.«

Rg-32183

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05859 z dne 25. 8. 1995,
pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELE-
ZARNE–STROJI  RAVNE,  podjetje  za
proizvodnjo strojev in naprav, d.o.o., se-
dež: Koroška cesta 14, Ravne na Koroš-
kem, pod vložno št. 1/03411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo skraj-
šane firme in dejavnosti ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5439175
Skrajšana firma: SŽ–STROJI RAVNE,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1995: 2862

Proizvodnja drugega orodja; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2871 Pro- izvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurš-
kih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 73101 Raziskova-
nje in eskperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-

lize; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 1120 Sto-
ritve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 6022
Storitve taksistov; 6312 Skladiščenje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 »posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov« se izpusti  »posredništvo pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov«; 74.12 »raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje« se izpusti »re-
vizijske dejavnosti«; 74.14 »podjetniško in
poslovno svetovanje« se izpusti »arbitraža
in posredovanje v pogajanjih med manager-
ji in delavci.«

Rg-32206

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00169 z dne 28. 8. 1995
pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELE-
ZARNE–STROJI  RAVNE,  podjetje  za
proizvodnjo strojev in naprav, d.o.o., se-
dež: Koroška cesta 14, Ravne na Koroš-
kem, pod vložno št. 1/03411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5439175
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Prat-

nekar Jurij, Mežica, Onkraj 5a, razrešen 26.
6. 1995 in ponovno imenovan kot  direktor,
ki zastopa družbo z omejitvijo, da lahko
sklepa posles predhodnim pisnim soglasjem
glvnega direktorja; Rebernik Miran, Preva-
lje, Pod gonjami 70, razrešen 26. 6. 1995 in
ponovno imenovan kot direktor, ki zastopa
družbo z omejitvijo, da lahko sklepa posle
samo s predhodnim pisnim soglasjem glav-
nega direktorja; generalni direktor Žerdo-
ner Brane, Ravne na Koroškem, Kotlje 185,
imenovan 26. 6. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-32296

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03518 z dne 11. 7. 1995
pri subjektu vpisa LMT TRADE, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Gozdna pot 39,
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/08064/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5758246
Osnovni kapital: 1,518.190,40 SIT
Ustanovitelj: Stanonik Janko, Slovenj

Gradec, Gozdna pot 39, vstopil 18. 3. 1993,
vložil 1,518.190,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost se dopolni: zaključna in obrt-
na dela v gradbeništvu.

Dejavnost se na novo glasi: trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi in živilski-
mi proizvodi;  proizvodnja polizdelkov in
izdelkov iz kovin in nekovin, naravnih in
umetnih vlaken, plastike in plastičnih mas;
lesa: proizvodnja žaganega lesa, impregni-
ranega lesa, lesenega pohištva, lesene em-
balaže, izdelki domače obrti; prevoz blaga
v cestnem prometu; nudenje uslug gostins-
tva: gostinske storitve prehrane in druge go-
stinske storitve; turističnega posvetovanja;
turistične agencije in uradi; posredovanje in
zastopanje v prometu blaga in storitve; po-
sredovanje v prometu nepremičnin; poslov-
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ne storitve; reklame in ekonomska propa-
ganda (marketing); izvoz in uvoz živilskih
in neživilskih proizvodov; prodaja v prosto-
carinski coni; zastopanje tujih firm v pro-
metu blaga in storitev; leasing; izvajanje
investicijskih del v tujini; zaključna in obrt-
na dela v gradbeništvu.

Rg-44418

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00238 z dne 1. 8. 1996
pri subjektu vpisa S-FORMING, storitve,
d.o.o., sedež: Ronkova 16, Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/04295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5519497
Dejavnost, vpisana dne 1. 8. 1996: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1533 Druge
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proi-
zvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne 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; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, 5170 Druga
trgovina na debelo; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-

na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki, 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.;  9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 11. 6. 1996.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 »trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n. se izpusti »z orožjem in stre-
livom«; 74.12 »računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje« se izpusti »revizijske dejavnosti«;
74.14 »podjetniško in poslovno svetovanje«
se izpusti »arbitraža in posredovanje v po-
gajanjih med managerji in delavci.«

Uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavno-
sti vpisana v sodni register s sklepom Srg
95/00238 z dne 1. 8. 1996.

Rg-46341

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00100 z dne 3. 10. 1996
pri subjektu vpisa LITE, podjetje za ob-
delavo kovin, trženje, posredovanje in za-
stopanje, d.o.o., sedež: Pod gonjami 57,
Prevalje, pod vložno št. 1/06255/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5667283
Firma: JUKOM, proizvodno, storitve-

no in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: JUKOM, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996:

28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 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; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 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; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiš-
čenje; 7010 Poslovanje  z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Vpiše se sklep o spremembi akta o usta-
novitvi, sprejet dne 7. 2. 1996.

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

Rg-48386

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00147 z dne 18. 11. 1996
pri subjektu vpisa LESNA – JELKA, pod-
jetje za usposabljanje in zaposlovanje in-
validov, d.o.o., sedež: Mariborska 27, Ra-
dlje ob Dravi, pod vložno št. 1/09451/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5889855
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1996:

85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi

družbe, sprejeta dne 7. 6. 1996.

Rg-48389

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00200 z dne 7. 11. 1996
pri subjektu vpisa TOPLINA, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Kotlje 22, Ravne na Koroškem, pod
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vložno št. 1/04053/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5513812
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo, 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 16. 10. 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.«

Rg-48847

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00201 z dne 25. 11. 1996

pri subjektu vpisa PAN-AM-COM, trgov-
sko, storitveno in proizvodno podjetje,
d.o.o.,  sedež:  Janeče 5,  Ravne  na  Ko-
roškem, pod vložno št. 1/05554/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5602084
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:

5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 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; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 20. 11. 1996.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 »posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov« razen »pri prodaji farmacevtskih
izdelkov«; 52488 »trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n. razen z
orožjem in strelivom«.

Rg-100879

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00194 z dne 11. 12. 1996
pri subjektu ARIS, podjetje za administra-
tivne in komercialne storitve, d.o.o., se-
dež: Prežihova 24, 2390 Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/02401/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5382807

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 »Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje« razen »revizijske
dejavnosti«, pri dejavnosti pod šifro 74.14
»Podjetniško in poslovno svetovanje« razen
»arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci«.

Vpiše se spremembe akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 4. 12. 1996.

Rg-101699

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00235 z dne 9. 1. 1997
pri  subjektu  GOZDARSKA  ZADRUGA
SLOVENJ GRADEC, z.o.o., sedež: Celj-
ska 7, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
2/00077/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in tipa zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5039240
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jeromel Jože, Slovenj Gradec, Celj-
ska cesta 12, razrešen 11. 4. 1996 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo z omejitvijo, da za najemanje
kreditov v višini nad 20.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem menjalnem te-
čaju LB KB Slovenj Gradec in za odprodajo
zadružnega premoženja potrebuje soglasje
upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
4521 Splošna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2892 Št. 37 – 20. VI. 1997

Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 »Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje« razen »revizijske
dejavnosti«.

Rg-101725

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00111 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/09534/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5942918
Firma: GG–inpo, podjetje za usposab-

ljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.
Skrajšana firma: GG–inpo, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pameče

151
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gozdno gospodarstvo Slo-

venj Gradec, r.o., Slovenj Gradec, Voran-
čev trg 1, vstop 25. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurhar Dragotin, Dravograd, Viška
cesta 17, imenovan 11. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Areh Pavlina,
Ruter Ernest in Lenassi Rudolf, vstopili
6. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4532 Izolacijska dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5551 Storitve
menz; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 85325 Dejav-
nost invalidskih podjetij; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene.

Rg-104882

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00240 z dne 20. 2. 1997
pri subjektu UMF GROUP, podjetje za
trgovino, inženiring, svetovanje in izdela-
vo izdelkov kemijskih-usnjarskih-čevljar-
skih tehnologij, d.o.o., sedež: Bernekarje-

va 8, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/04638/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika, zastopnika,
dejvnosti in akta o ustanovitvi družbe ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5562031
Ustanovitelj: Čegovnik Janko, izstop

17. 9. 1996, Čegovnik Miha, Slovenj Gra-
dec, Bernekarjeva 8, vstop 17. 9. 1996, vlo-
žek 1,909.826 SIT, odgovornost: odgovarja.

Oseba,  pooblaščena  za  zastopanje:
direktor  Čegovnik  Janko,  razrešen  17. 9.
1996; direktor Čegovnik Miha, imenovan
17. 9. 1996,  zastopa  družbo  brez  omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 73192 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 »Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.« razen »z orožjem in streli-
vom«.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 17. 9. 1996.

Rg-104983

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00244 z dne 5. 3. 1997
pri  subjektu  JAVNO  KOMUNALNO
PODJETJE SLOVENJ GRADEC, d.o.o.,
sedež: Partizanska pot 12, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/00706/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5072107
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pogorevc Drago, razrešen 1. 9. 1996;
direktor Pušnik Edvard, Mislinja, Dovže 31,
imenovan 1. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, razen pri prometu z nepremični-
nami in osnovnimi sredstvi, najemanju po-
sojil, ki niso predvidena s planom oziroma s
poslovnim načrtom javnega prometa, pri iz-
biri proizvajalcev javnih služb in pogodbah
z njimi, za kar mora predhodno pridobiti
soglasje družbenika.

Rg-105087

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00230 z dne 3. 3. 1997
pod št. vložka 1/09541/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5980917
Firma: GAŠPER & NABERNIK, goz-

darski prevozi, d.n.o.
Skrajšana firma: GAŠPER & NABER-

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

odgovornostjo

Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Mari-
borska cesta 22

Ustanovitelja: Gašper Uroš, Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 22 in Nabernik Ma-
rijan, Slovenj Gradec, Legen 113, vstopila
13. 9. 1996, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Gašper Uroš in Nabernik Marijan,
imenovana 13. 9. 1996, zastopata družbo sa-
mostojno in brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1997: 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-105089

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00241 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu ŽELEZARNA RAVNE – LO-
GISTIČNI  CENTER,  podjetje  za  pre-
strukturiranje kadrov, d.o.o., sedež: Ko-
roška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/07271/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5686504
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1997: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskanjem po-
vezane storitve; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta na skupščini dne 20. 9.
1996.

Rg-105184

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00308 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu MERX KOZJAK, gostinsko
podjetje, d.d., sedež: Mariborska 8, 2360
Radlje ob Dravi, pod vložno št. 1/01404/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5199093
Člani nadzornega sveta: Grubelnik Re-

gina in Gros Štefka, izstopili 23. 12. 1996;
Pokržnik Anton, Mlakar-Kukovič Roza in
Ladinek Marjana, vstopili 23. 12. 1996.

Rg-105185

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00265 z dne 19. 3. 1997
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pri subjektu RUDNIK MEŽICA, TAB, to-
varna akumulatorskih baterij, d.o.o., se-
dež: Polena 6, 2392 Mežica, pod vložno št.
1/03247/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice, lastninskega preob-
likovanja, spremebo firme, skrajšane firme,
pravoorganizacijske oblike, osnovnega ka-
pitala, družbenikov in dejavnosti, nadzorni
svet, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5103363
Firma: RUDNIK MEŽICA, TAB, to-

varna akumulatorskih baterij, d.d.
Skrajšana  firma:  RUDNIK  MEŽICA,

TAB, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 664,748.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
90,805.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 75,024.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 45,402.000 SIT, udele-
ženci notranjega odkupa, vložili 155,492.000
SIT, upravičenci interne razdelitve, vložili
87,300.000 SIT, in Rudnik Mežica, d.o.o.,
Mežica, Polena 6, vložil 210,725.000 SIT –
vstopili 5. 9. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba,  pooblaščena  za  zastopanje:
Krajnc Anton, Mežica, Smrečnikovo 19, ki
od  19. 3.  1997  zastopa  družbo  brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Auprih Bogo-
mir, Ocepek Milan, Jug Blaž, Grubelnik Jan-
ko in Pačnik Janez, vstopili 19. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1997: 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 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 trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 »Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov« razen »pri prodaji farmacevtskih
izdelkov«, pri dejavnosti pod šifro 52.488
»Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.« pa razen »z orožjem
in strelivom«.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi Agencije Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št.
LP 00890/01078-1996/ST z dne 21. 11. 1996.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg94/04001 Rg-105231

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04001 z dne 10. 2. 1997 pod
št. vložka 1/02471/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo s temile po-
datki:

Firma:  INTERTEHNIK,  podjetje  za
zunanjo  in  notranjo  trgovino,  d.o.o.,
Celje

Skrajšana  firma:  INTERTEHNIK,
d.o.o., Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Gorica pri Šmartnem 35
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 15. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4001/94 z dne 8. 11. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4001/94 z dne 10. 2.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Knez Franc, Gorica pri Šmartnem 35, Celje.

Srg 94/03098 Rg-105235

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03098 z dne 12. 2. 1997 pod
št. vložka 1/06091/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo z omejeno od-
govornostjo po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5815681
Firma: GOLDEKS, trgovina in proiz-

vodnja, d.o.o., Polzela 14, Polzela
Skrajšana firma: GOLDEKS, d.o.o.
Pravnoor. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polzela, Polzela 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sklep družbenice z dne 9. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3098/94 z dne 18. 6. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3098/94 z dne 12. 2.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzela Lešnik
Slavica, Breg 101, Polzela.

Srg 96/00794 Rg-105352

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00794 z dne 30. 12. 1996 pod
št. vložka 1/04926/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo s temile po-
datki:

Firma:  MONT  COMMERCE,  proiz-
vodnja,  inženiring,  trgovina,  Kozje 8,
Kozje, d.d.

Skrajšana firma: MONT COMMERCE,
Kozje 8, Kozje, d.d.

Pravnoor. oblika: delniška družba
Sedež: Kozje, Kozje 8
Osnovni kapital: 2,371.213,70 SIT
Ustanovitelji: Abram Jožica, Agrež Ve-

sna, Alič Mihana, Amon Olga, Bah Andre-
ja, Ban Anica, Bezamovski Jožica, Božič-
nik Milena, Bračun Svetlana, Brglez Anton,
Bračun Bojan, Bratuša Terezija, Božičnik

Ksenija, Bašič Frida, Božiček Jožica, Boži-
ček Franci, Bohorč Fanika, Božič Marija,
Centrih Kristina, Centrih Sonja, Centrih
Marta, Centrih Lidija, Centrih Albina, Če-
pin Edita, Černelič Zinka, Černic Marjan,
Černelic Milena, Čepin Marija, Čepin Stan-
ka, Černoš Milena, Čepin Vilma, Debelak
Marija, Dobravc Slavica, Dvoršak Ivanka,
Dvoršak Brigita, Dobavc Marija, Dobravc
Romana, Dobravc Marinka, Dvoršak Ro-
mana, Fon Izidor, Frece Alojz, Frece Slav-
ko, Frece Sonja, Fridl Jelka, Fridl Marica,
Grobelšek Irena, Gnus Anica, Gnus Avgu-
ština, Geršak Antonija, Geršak Franc, Ger-
šak Verica, Gerzina Marija, Gnus Marta,
Grobelšek Dragica, Grobelšek Milena, Ha-
ler Božena, Ivanc Antonija, Ilek Majda, Iva-
čič Klara, Jalovec Melita, Jokan Marija, Jug
Nežika, Jug Irena, Jakončič Majda, Juraja
Martina, Kastelec Emilija, Kavčič Olga,
Klavžar Ivan, Klavžar Milan, Kolar Jelka,
Kolar Veljko, Kovačič Majda, Koprivc Mi-
lica, Koštomaj Elica, Kunst Mirko, Kužner
Karolina, Kajba Darja, Kozole Martina, Ko-
zole Pavla, Klakočar Martina, Klavžar Jože,
Klavžar Irena, Kunej Saša, Krivec Darinka,
Kramer Jožica, Kunst Renata, Kastelec Sil-
va, Koprivc Dragica, Klakočer Brigita, Kaj-
ba Olga, Krajnc Štefka, Kunej Romana, Ko-
lar Monika, Kolar Miroslava, Klavžar Kri-
stina, Kladnik Nuška, Klakočer Ivica, Ku-
kovičič Jožica, Ljubi Marjan, Lupše Jožica,
Lupše Marija, Mareč Slavko, Mihelin Pa-
vla, Moškon Suzana, Moškon Romana, Mi-
tič Zvonka, Mesec Vera, Naglič Anton, No-
vak Milka, Novak Albina, Novak Gelca,
Osojnik Ivica, Osojnik Slavica, Omerzel
Štefka, Omerzel Marjana, Omerzel Anica,
Pečnik Janko, Pečnik Silva, Penič Suzana,
Perc Cilka, Planinc Irena, Planinc Jože, Pla-
ninšek Marjana, Planko Dragica, Podkraj-
šek Jana, Podlesnik Veronika, Pohajač Mar-
tina, Polak Zdenka, Postržin Mira, Poznič
Marinka, Preskar Anton, Prešiček Tatjana,
Percič Jadranka, Perčič Dubravka, Perčič
Ivan, Peršl Majda, Plevnik Jožica, Plevnik
Albin, Pristušek Albina, Pajk Danica, Pla-
ninc Marjana, Plak Nevenka, Preskar Mil-
ka, Poznič Jožica, Podlesnik Helena, Rajgl
Franc, Rajgl Hedvika, Rebernik Janja, Re-
bernik Marjan, Resnik Helena, Resnik Ma-
rija, Rezar Dragica, Romih Emica, Romih
Irena, Rožman Branko, Rajgl Jožica, Re-
bernik Marija, Simonišek Štefka, Stadler
Marjeta, Simonišek Metka, Sinkovič Kati-
ca, Šturbej Rafko, Šket Marjana, Šošterič
Silva, Šturbej Erika, Šmid Vesna, Štefančič
Dominik, Štukl Slavica, Šturbej Anton, Štur-
bej Marica, Tovornik Branko, Tovornik Bri-
gita, Toplišek Jožica, Uršič Marija, Vajdič
Fanika, Vončina Cvetka, Volavšek Franc,
Volavšek Slavica, Volavšek Milena, Valen-
čak Marija, Volavšek Karel, Zorenč Jožica,
Zorenč Andreja, Zakošek Vida, Zakovšek
Milena, Zupan Terezija, Zakovšek Marjana,
Plevnik Jožica, Pristušek Albina in Plevnik
Albin, vsi izstopili.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana s sklepom sodišča Srg
636/92 z dne 10. 12. 1992.

Sklep skupščine z dne 24. 9. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 794/96 z dne 2. 12. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 794/96 z dne 30. 12.
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1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe so prevzeli vsi druž-
beniki.

Srg 96/00744 Rg-105353

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00744 z dne 3. 2. 1997 pod
št. vložka 1/05842/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo s temile po-
datki:

Firma: S ELECTRONIC, storitve in tr-
govina, d.o.o., Tabor, Tabor 32

Skrajšana  firma:  S ELECTRONIC,
d.o.o., Tabor, Tabor 32

Pravnoor. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tabor, Tabor 32
Osnovni kapital: 104.653 SIT
Sklep družbenika z dne 13. 11. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 744/96 z dne 5. 12. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 744/96 z dne 3. 2.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Ribič Sreč-
ko, Tabor 32, Tabor.

Srg 200/95 Rg-106350

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

Družba ROBILES, trgovina na debelo
in  drobno,  d.o.o.,  Solčava,  preneha  po
skrajšanem postopku.

Družba ima dve družbenici, in sicer Gre-
gorc Slavko in Robnik Renato, obe Solčava
53, Solčava, ki prevzameta obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli družbeni-
cama po enakih deležih. Sklep sta sprejeli
družbenici dne 21. 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 25. 3. 1997

Srg 94/02232 Rg-106818

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02232 z dne 21. 1. 1997 pod
št. vložka 1/02294/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo s temile po-
datki:

Firma: KAPPA, d.o.o., podjetje za za-
stopanje, storitve in trgovanje

Skrajšana firma: KAPPA, d.o.o., Žalec
Pravnoor. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žalec, Pernovo 45
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Sklep družbenikov z dne 4. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2232/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2232/94 z dne 21. 1.
1997). Obveznost plačila morebitnih obve-
nosti izbrisane družbe so prevzeli Colnar
Vilma, Vizjak Jana in Vizjak Uroš, vsi Per-
novo 45, Žalec.

Srg 94/00567 Rg-106819

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00567 z dne 7. 5. 1997 pod

št. vložka 1/02447/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo s temile po-
datki:

Firma: PORT, podjetje za organizaci-
jo, vodenje računovodstva in trgovino,
d.o.o., Na zelenici 3, Celje

Skrajšana firma: PORT, d.o.o., Na zele-
nici 3, Celje

Pravnoor. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Na zelenici 3
Osnovni kapital: 2.400 SIT
Sklep o prenehanju družbe po skrajša-

nem postopku je sprejel družbenik dne 27. 8.
1996 (Srg 567/94 z dne 18. 9. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 567/97 z dne 7. 5.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Jože Se-
dovnik, Na zelenici 3, Celje.

KOPER

Srg 3150/94 Rg-100787

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba MAJLONT, podjetje za trgo-
vino in posredovanje, d.o.o., Postojna,
Tržaška 2, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/3665/00 preneha po skra-
jšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 1. 12. 1994.

Družbenik Sedki Sulejmani, Vilharjeva
5, Postojna, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela za-
poslenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku, se prenese ne družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 12. 1996

Srg 3376/94 Rg-100788

Okrožno  sodišče  v  Kopru  kot  regis-
trsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:

Družba SENECA, trgovina – import –
export, d.o.o., Portorož, Obala 97, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/4614/00 preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 26. 7. 1996.

Družbenik Boris Robert Jan, Portorož,
Lucija, Obala 97, izjavlja da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku, se prenese ne družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 12. 1996

Srg 94/3188 Rg-105821

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03188 z
dne 24. 3. 1997 pod št. vložka 1/03019/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Matična št.: 5601690
Firma: PROJEKT M, d.o.o., Podjetje

za projektiranje in svetovanje, Hrašče
Skrajšana firma: PROJEKT M, d.o.o.,

Hrašče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Postojna, Hrašče 43
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kogej Miroslav, izstopil

1. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skra-

jšanem postopku pod št. Srg 3188/94 z dne
24. 3. 1997. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbirsane družbe je prevzel Ko-
gej Miroslav, Hrašče 43, Postojna.

Srg 97/00318 Rg-105850

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00318 z
dne 26. 3. 1997 pod št. vložka 1/02665/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi izbrisa po zaključku steča-
jnega postopka – vpis po uradni dolžnosti s
temile podatki:

Firma:  SLAVNIK  –  AVTOBUSNI
PROMET, d.d., Ilirska Bistrica – v ste-
čaju

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ilirska Bistrica, Vojkov drevo-

red b. št.
Osnovni kapital: 15,843.000 SIT
Ustanovitelj: SLAVNIK INTERNATIO-

NAL d.d., Koper, izstopil 6. 11. 1996.
Pod št. Srg 318/97 z dne 26. 3. 1997 se

vpiše izbris družbe po zaključku stečajnega
postopka na podlagi sklepa tega sodišče
št. St 7/9-166 z dne 6. 11. 1996.

Srg 3210/94 Rg-106340

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba MARBA, proizvodnja lesenih
izdelkov, trgovina, špedicija in druge
storitve, d.o.o., Pivka, Petelinje 117, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/3084/00 preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja z dne 1. 12. 1994.

Družbenik Abram Andrej, Prestranek,
Slavina 41, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela za-
poslenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku, se prenese ne družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 22. 4. 1997

Srg 3204/94 Rg-106342

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
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Družba DEVET – Podjetje za turizem,
d.o.o., Koper, II. Prekomorske brigade
67, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/1073/00 preneha po skra-
jšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 27. 12. 1994.

Družbenik Janez Štrumbelj, Koper, II.
Prekomorske brigade 67, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku, se prenese ne družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 22. 4. 1997

Srg 1227/96 Rg-106343

Okrožno  sodišče  v  Kopru  kot  regi-
strsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:

Družba LEDICOM, d.o.o., Trgovina na
debelo in drobno ter razne storitvene de-
javnosti, Šmarje pri Sežani št. 41, Sežana,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4965/00 preneha po skrajšanem postopku
po sklepu z dne 27. 12. 1996.

Družbenica Mercina Šegina Vera, Seža-
na, Šmarje pri Sežani št. 41, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku, se prenese ne družbenico.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 22. 4. 1997

Srg 201/96 Rg-106345

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba DITKO, podjetje za usposab-
ljanje in zaposlovanje invalidnih oseb,
d.o.o., Župančičeva 18, Koper, ki je vpisa-
na pri tem sodišču pod vložno št. 1/3927/00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne dne 15. 3. 1996.

Družbenik Medobčinsko društvo slušno
prizadetih Koper – podružnica Koper,
Župančičeva 18, Koper, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku, se prenese med sredstva društva.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 22. 4. 1997

Srg 326/95 Rg-106346

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba PIP, d.o.o., programiranje in
posredovanje, Koper, Cesta na Markovec
6, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/3454/00 preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja z dne 24. 3. 1995.

Družbenik Samo Gostinčar, Koper, Ces-
ta na Markovec 6, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 22. 4. 1997

Srg 376/95 Rg-106377

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba ADRIATHERM, izvajanje in-
štalacij, inženiring, d.o.o., Portorož, Seča
194/a, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/1337/00 preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenice z dne 31. 3.
1995.

Družbenica ml. Mojca Legiša, zastopana
po zakoniti zastopnici materi, Vidi Legiša,
Portorož, Obala 122, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Družbenica ugotavlja, da družba nima
nikakršnega premičnega ali nepremičnega
premoženja ter materialnih pravic, da pa
ima odprto terjatev do Danila Špeha, Servis
in montaža vodovodnih inštalacij, Ravne 32,
Sečovlje, v nesku 2,181.006,50 SIT z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do
plačila.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 12. 1996

KRANJ

Srg 1153/96 Rg-106047

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1153/96 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
3. 4. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3751/00 vpiše izbris družbe
IRMINE, strojno in ročno pletenje ter
izdelovanje tekstilnih izdelkov, d.o.o., Je-
senice, sedežem C. revolucije 20, Jeseni-
ce, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 3. 4. 1997

Srg 3306/94 Rg-106049

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3306/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
8. 4. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4464/00 vpiše izbris družbe
MONDIAL, podjetje za turizem in stori-
tve, d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v Škofji
Loki, Kidričeva 19, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 8. 4. 1997

Srg 1213/96 Rg-106053

Družba PLUTON, podjetje za izdelavo
in obdelavo predmetov iz tekstila, usnja,
volne, kovin, plastike, lesa in papirja,
Zabreznica, d.o.o., s sedežem Zabreznica
7 H,  Žirovnica,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1/3469/00, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzema Niko-
lavčič Anton, Aljaževa ulica 17, Jesenice.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 9. 4. 1997

Srg 719/96 Rg-106055

Družba VISEN, podjetje za izdelavo in
vzdrževanje električnih naprav, d.o.o.,
Radovljica, s sedežem v Radovljici, Nova
vas 6, vpisana na reg. vl. št. 1/1973/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzema Ka-
pus Jakob, Radovljica, Nova vas 6.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 13. 3. 1997

Srg 26/97 Rg-106056

Družba VALENTIN, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino Škofja Loka, d.o.o.,
s sedežem v Škofji Loki, Trata 18, vpisana
na reg. vl. št. 1/2083/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzema Ju-
govic Valentin, Trata 18, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 13. 3. 1997

Srg 13/97 Rg-106057

Družba STADAK, trženje, izobraževa-
nje, storitve, posredovanje, svetovanje,
d.o.o., Bled, s sedežem na Bledu, Triglav-
ska 37, vpisana na reg. vl. št. 1/5397/00,
preneha po skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Ko-
ren Darja in Koren Stanko, oba Bled, Tri-
glavska 37.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 13. 3. 1997

KRŠKO

Srg 265/96 Rg-106232

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je sklenilo:

KROŠELJ IN DRUŽABNIKI, izobra-
ževanje, svetovanje in tehnološke stori-
tve, Sevnica, d.n.o., Log 110a, Boštanj, se
izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Kamil Kro-
šelj in Milena Krošelj, oba Naselje heroja
Maroka 10, Sevnica.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-
tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 17. 4. 1997

Srg 36/97 Rg-106235

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je sklenilo:

CARAVAN TURIST, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Bre-
žice, Prežihova 11, se izbriše iz sodnega
registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Lesar Franc,
Prežihova 11, Brežice.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-
tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 17. 4. 1997

Srg 2887/94 Rg-106236

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je sklenilo:

ŠETINC, trgovina in proizvodnja Ka-
pele, d.o.o., Rakovec, n.h., Kapele, se iz-
briše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Šetinc Bran-
ko, Dobova, Jožeta Šavriča 40.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-
tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 17. 4. 1997

Srg 145/97 Rg-106237

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba KMET, kmetijstvo in trgovi-
na, Loka, d.o.o., Šentjur na polju 6, Loka
pri Zidanem mostu, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kosem Ljudmila, Šent-
jur na polju 6, Loka pri Zidanem mostu, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Kosem
Ljudmilo, Šentjur na polju 6, Loka pri Zida-
nem mostu.

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 Krškem

dne 21. 4. 1997

Srg 885/94 Rg-106303

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je sklenilo:

ITOS  –  IDIL,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Krško, Kolodvorska 2, se izbriše iz
sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Dragica
Dani, Kogojeva 1, Brežice in Ignac Žnidar-
šič, Cesta 4. julija 50, Krško.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-
tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 21. 4. 1997

Srg 1720/94 Rg-106304

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

POK, podjetje za predelavo odpadnih
kemikalij, trgovino in druge storitve,
d.o.o., Brežice, Rimska cesta 34, Čatež ob
Savi, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli Peter Podr-
žaj, Valjavčeva 18b, Ljubljana, Drago Per-
novšek, Kamnica 12a, Dol pri Ljubljani,
Franci Grobolšek, Ocepkove 13, Ljubljana
in Franc Tomažin, Ulica Gubčeve brigade
114, Ljubljana.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-
tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 21. 4. 1997

Srg 33/97 Rg-106556

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba KOVINARSKA EKO, tovarna
industrijske opreme, d.o.o., Cesta krških

žrtev 137, Krško, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Petan Bojan, Žadovinek
29, Leskovec pri Krškem, Tomažin Ana,
Straža 4, Raka, Voglar Albin, Žadovinek
27, Leskovec pri Krškem in Mrgole Ivan,
Milke Kerinove 16, Krško, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema-
jo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,500.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelje Petan
Bojana, Žadovinek 29, Leskovec pri Kr-
škem, Tomažin Ano, Straža 4, Raka, Voglar
Albino, Žadovinek 27, Leskovec pri Krškem
in Mrgole Ivana, Milke Kerinove 16, Krško.

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 Krškem

dne 29. 4. 1997

LJUBLJANA

Srg 979/97 Rg-383

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

Družba ENKER, proizvodnja in trgo-
vina, Ljubljana, d.o.o., Dunajska 29,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/14185/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbe-
nika z dne 13. 2. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je ENERGOINVEST EN-
KER, Tvornica svjećica i industrijske ke-
ramike, Tešanj, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje 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 29. 5. 1997

MARIBOR

Srg 954/96 Rg-397

Družba TAKRA, podjetje za storitve
in zunanjo trgovino, d.o.o., Maribor, Tr-
čova 275, reg. št. vl. 1/7836-00, katere druž-
benika sta Krajnc Tanja in Krajnc Marjan,
oba Trčova 275, Maribor, po sklepu družbe-
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nikov z dne 2. 8. 1996, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Krajnc Ta-
nja in Krajnc Marjan, oba Trčova 275, Ma-
ribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 22. 5. 1997

Srg 96/00873 Rg-105628

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00873 z dne 19. 3. 1997 pod št.
vložka 1/05419/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi BAŠ, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Maribor, s temile podatki:

Matična št.: 5625726
Firma: ZAVOD BAŠ, opravljanje izo-

braževalnih in organizacijskih storitev
Skrajšana firma: ZAVOD BAŠ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Grajski trg 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: BAŠ, storitveno podjetje

d.o.o. in Baš Ida, oba izstopila 3. 1. 1996.
Dne 19. 3. 1997 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi BAŠ, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Mari-
bor, Koprska ulica 25, vpisana v registrski
vložek 1/2560-00 Okrožnega sodišča v Ma-
riboru.

Srg 94/05476 Rg-105660

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05476 z dne 25. 2. 1997 pod št.
vložka 1/05099/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5581974
Firma: CARD, trgovsko in storitveno

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Industrijska 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Horvat Nada, izstopila

25. 2. 1997.

MURSKA SOBOTA

Srg 95/00179 Rg-106458

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00179 z dne 13. 2. 1997
pod št. vložka 1/01090/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: SKAT, podjetje za inženiring,
proizvodnjo, prodajo, servis, gostinstvo,
turizem in poslovne storitve, Murska So-
bota, d.o.o.

Skrajšana firma: SKAT, Murska Sobo-
ta, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Murska Sobota, Finžgarjeva 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Karakatič Tibor, Karaka-

tič Počič Sonja, Počič Geza in Počič Jolan-
ka, vsi izstopili 13. 2. 1997.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
12. 12. 1991, s sklepom Srg 113/91.

Sklep skupščine z dne 6. 3. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 13. 2. 1997, s sklepom Srg 179/95.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe so prevzeli Karakatič Tibor
in Karakatič Počič Sonja, oba Murska So-
bota, Finžgarjeva 4, ter Počič Geza in Počič
Jolanka, oba Kukeč 43.

Srg 94/01314 Rg-106460

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01314 z dne 13. 2. 1997
pod št. vložka 1/00784/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5465435
Firma: KANAL, Podjetje za prevoz, tr-

govino in izobraževanje, Murska Sobota,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  Podjetje  KANAL,
Murska Sobota, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Murska Sobota, Miklošičeva 30
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Starešinič Franc, izstopil

13. 2. 1997.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo je bila vpisana v sodni register dne
18. 1. 1991, s sklepom Srg 1036/90.

Sklep ustanovitelja z dne 28. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 13. 2. 1997, s sklepom Srg 1314/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzel Starešinič Franc,
Murska Sobota, Miklošičeva 30.

Srg 96/00024 Rg-106454

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00024 z dne 10. 3. 1997
pod št. vložka 1/01270/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5580749
Firma: SANUS, podjetje za zdravstve-

ne in rekreacijske storitve, Gornja Rad-
gona, d.o.o.

Skrajšana firma: SANUS, Gornja Rad-
gona, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gornja Radgona, Trubarjeva 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Brus-Hladen Zvonka in

Hladen Danilo, oba izstopila 10. 3. 1997.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo je bila vpisana v sodni register dne
24. 3. 1992, s sklepom Srg 80/92.

Sklep skupščine z dne 15. 1. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 10. 3. 1997, s sklepom Srg 24/96.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe sta prevzela Brus-Hladen
Zvonka in Hladen Danilo, oba Gornja Rad-
gona, Trubarjeva 4.

NOVA GORICA

Srg 97/00098 Rg-105745

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00098 z dne 14. 3. 1997
pod št. vložka 1/00132/06 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi vpi-
sa zaključka redne likvidacije in izbris iz
registra s temile podatki:

Firma: SGG TOLMIN, TO KOOPE-
RANTOV  GOZDARSTVO  IDRIJA,
n.sub.o. – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: n.sub.o.
Sedež: Idrija, Trg svobode 2
Izbris družbe zaradi zaključka likvidaci-

je. Poslovne knjige, knjigovodska dokumen-
tacija in dokumentacija o likvidacijskem po-
stopku je shranjena pri DO SGG, n.sol.o.,
Tolmin, oziroma sedaj pri SOŠKEM GOZD-
NEM GOSPODARSTVU, p.o., Tolmin.

Srg 94/02288 Rg-105751

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02288 z dne 17. 3. 1997
pod št. vložka 1/01040/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5441986
Firma: AKUS, Akupresura, svetovanje

za zdravo življenje in prehrano, d.o.o.,
Idrija, IX. korpusa 5a

Skrajšana firma: AKUS, d.o.o., Idrija,
IX. korpusa 5a

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Idrija, IX. korpusa 5a
Osnovni kapital: 3.480 SIT
Sklep ustanoviteljice družbe z dne

20. 12. 1994 o prenehanju družbe po skraj-
šanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skra-
jšanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Ana Koc, IX. korpusa 5a, Idrija.

Rg-105816

Družba GALATEA, d.o.o., podjetje za
svetovanje, posredovanje in storitve, No-
va Gorica, s sedežem Josipa Makuca 23,
Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/352/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
19. 12. 1996.

Ustanovitelji so Pavliha Matjaž in Pavli-
ha Irena, oba Ulica Josipa Makuca 23, Sol-
kan, Nova Gorica ter Porenta Marko, Kidri-
čeva ulica 74, Trzin, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
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Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 19. 12. 1996

Rg-105817

Družba KERAM, Avtoprevozništvo in
trgovina, d.o.o., Renče, s sedežem Ošev-
ljek 9/b, Renče, vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/2560/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
31. 12. 1996.

Ustanovitelj je Kerševan Zmago, Ošev-
ljek 9/b, Renče, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovi-
telju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 31. 12. 1996

Rg-106404

Družba VITAL – PLUS, Trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Nova Gorica, s sede-
žem Vojkova 61, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/2006/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 14. 3. 1997.

Ustanovitelji so Reklam Gorica, p.o.,
Šempeter pri Gorici – v stečaju, Bratuževa
13/a, Šempeter pri Gorici, Gale Franc, Uli-
ca Ivana regenta 4, Nova Gorica in Stres
Marjan, Zatolmin 43, Tolmin, ki prevzema-
jo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 14. 3. 1997

Rg-106405

Družba KAFE NEVA, Pražarna in go-
stinstvo, Most na Soči, d.o.o., s sedežem

Most na Soči 60a, Most na Soči, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1/1153/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 25. 3. 1997.

Ustanovitelja sta Rovšček Neva in
Rovšček Danilo, oba Most na Soči 29, Most
na Soči, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 25. 3. 1997

Rg-106407

Družba TEXTRADING LOCATELLI,
d.o.o., Trgovsko podjetje, Nova Gorica, s
sedežem Ulica bratov Hvalič 22, Nova Go-
rica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/1323/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 19. 12. 1996.

Ustanovitelja sta Locatelli Metod in Lo-
catelli Andreja, oba Ulica bratov Hvalič 22,
Nova Gorica, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 19. 12. 1996

Rg-106409

Družba ANITA, Izobraževanje in sve-
tovanje, d.o.o., Nova Gorica, Ulica XXX.
divizije 15d, s sedežem Ulica XXX. divizi-
je 15d, Nova Gorica, vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1/1246/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 15. 4. 1997.

Ustanovitelja sta Kogoj Tomislav in Ko-
goj Berta, oba Ul. XXX. divizije 15d, Nova
Gorica, ki prevzemata obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 15. 4. 1997

NOVO MESTO

Srg 155/97 Rg-105888

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

Družba ZPP VIHRE – Zavarovalno po-
sredniško podjetje Mirna peč, p.o., Vi-
hre 20, Mirna peč, vpisna na reg. vl. št.
1-919/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 28. 3. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Iveković Željko, Vihre
20, Mirna peč, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese na Iveković Željka, Vihre 20, Mir-
na peč.

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 Novo mesto

dne 11. 4. 1997

Srg 96/00371 Rg-106351

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00371 z dne 17. 4. 1997
pod št. vložka 1/03589/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5813689
Firma:  SIJAJ,  storitve  in  trgovina

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

govornostjo
Sedež: Šmarješke Toplice, Orašje 32a
Osnovni kapital: 1,502.800 SIT
Ustanovitelja: Kermc Janez in Perme Jo-

žica, oba izstopila 21. 11. 1996.
Sklep skupščine z dne 21. 11. 1996 o

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

šanem postopku. Izbris družbe zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku. Obvez-
nost plačila morebitnih obveznosti izbrisa-
ne družbe sta prevzela Kermc Janez in Per-
me Jožica, oba Orešje 32a, Šmarješke
Toplice.

Srg 94/02458 Rg-106352

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02458 z dne 17. 4. 1997
pod št. vložka 1/02748/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
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nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5680298
Firma: STRAŽA, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Straža, Ob Krki 7
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Tavčar Janko, Lukan Uroš

in Kulovec Boštjan, vsi izstopili 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 so prev-
zeli Tavčar Janko, Stara cesta 7, Straža, Lu-
kan Uroš, Ob Krki 7, Straža in Kulovec
Boštjan, Pod Srobotnikom 39, Straža.

Srg 96/00372 Rg-106356

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00372 z dne 22. 4. 1997
pod št. vložka 1/00566/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5321468
Firma: TIŠA, podjetje za opravljanje

intelektualnih storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: TIŠA, d.o.o., Novo me-

sto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Smolenja vas 41
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Dular Milena in Dular Bo-

ris, oba izstopila 20. 11. 1996.
Sklep skupščine z dne 20. 11. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Dular Milena in Dular Boris, oba Smo-
lenja vas 41, Novo mesto.

SLOVENJ GRADEC

Srg 6095/94 Rg-384

Družba  DD,  d.o.o.,  Ravne  na  Ko-
roškem, reg. št. vl. 1/7348-00, katere druž-
benica je Delalut Danica, po sklepu družbe-
nice z dne 28. 12. 1994, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Delalut Da-
nica iz Tolstega vrha 141, Ravne na Ko-
roškem.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 28. 5. 1996

Srg 64/95 Rg-385

Družba AREA, agencija za turizem, tr-
govino, posredništvo in zastopanje, d.o.o.,
Brdinje 89, Ravne na Koroškem, reg. št.
vl. 1/3271-00, katere družbenika sta Ferdi-

nand Blaznik in Bogomir Volčanšek, po
sklepu skupščine z dne 18. 12. 1996, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Ferdinand
Blaznik iz Dravograda, Dobrova 29 in Bo-
gomir Volčanšek iz Raven na Koroškem,
Brdinje 89.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 20. 5. 1997

Srg 5088/94 Rg-386

Družba GOZDIP, gozdarstvo, izkori-
ščanje gozdov in promet z gozdnimi pro-
izvodi, d.o.o., Črna na Koroškem, reg. št.
vl. 1/4047-00, katere družbenik je Vili Še-
pul, po sklepu družbenika z dne 23. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Šepul Vili iz
Črne na Koroškem, Lampeče 27.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 14. 5. 1996

Srg 6634/94 Rg-387

Družba TEKATE, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Mislinjska dobrava 131, reg. št.
vl. 1/2971-00, katere družbenik je Kleč To-
maž, po sklepu družbenika z dne 28. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Kleč Tomaž
iz Slovenj Gradca, Prečna 10.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 9. 1996

Srg 6894/94 Rg-388

Družba TRILLER, d.o.o., Slovenj Gra-
dec, reg. št. vl. 1/4773-00, katere družbenik
je Triller Stanislav, po sklepu družbenika z
dne 27. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Triller Sta-
nislav iz Slovenj Gradca, Prešernova 15.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 14. 5. 1996

Srg 6099/94 Rg-389

Družba ABOH, podjetje za turizem in
izobraževanje, d.o.o., Črna na Koroškem,
Rudarjevo 22, reg. št. vl. 1/4512-00, katere

družbeniki so Jani Erjavec, Mitja Zmagaj in
Borut Repanšek, po sklepu skupščine z dne
29. 12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Jani Erja-
vec iz Dobje vasi 103, Ravne na Koroškem,
Mitja Zmagaj iz Črne na Koroškem, Rudar-
jevo 22 in Borut Repanšek iz Črne na Ko-
roškem.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 9. 1996

Srg 6719/94 Rg-390

Družba Podjetje za storitve, proizvod-
njo in trgovino KAVIL, d.o.o., Slovenj
Gradec, Troble 28, reg. št. vl. 1/4395-00,
katere družbenik je Kašnik Vili, po sklepu
družbenika z dne 28. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Kašnik Vili,
Slovenj Gradec, Troble 28.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 7. 4. 1996

Srg 6716/94 Rg-391

Družba Podjetje za trgovino, proizvod-
njo in storitve MUCHO, d.o.o., Slovenj
Gradec, Troblje 28, reg. št. vl. 1/7925-00,
katere družbenika sta Kašnik Vili in Kašnik
Mirko, po sklepu družbenika z dne 28. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Kašnik Vi-
li, Troblje 28, Slovenj Gradec in Kašnik
Mirko, Troblje 104b, Slovenj Gradec.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 7. 4. 1995

Srg 103/95 Rg-392

Družba PRORIS, Projektivno podjetje,
d.o.o., Slovenj Gradec, Pameče 120, reg. št.
vl. 1/2352-00, katere družbeniki so Stradov-
nik Jože, Mauhler Andrej in Močilnik Vin-
ko, po sklepu družbenikov z dne 27. 1. 1995,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Stradov-
nik Jože, Pameče 120, Slovenj Gradec,
Mauhler Andrej, Prežihova 9, Mežica in
Močilnik Vinko, Libeliče 15/b, Libeliče.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 2. 1996
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Srg 5201/94 Rg-393

Družba DID ELEKTRONIKA, d.o.o.,
Slovenj Gradec, reg. št. vl. 1/2283-00, ka-
tere družbeniki so Orešnik Ivan, Zavrl Dar-
ko in Sebez Drago, po sklepu skupščine z
dne 22. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Orešnik
Ivan, Šmartno 226, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Darko Zavrl, Stari trg 116, Slovenj
Gradec in Drago Šebez iz Brezna 8, Pod-
velka.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 18. 6. 1996

Srg 6767/94 Rg-104901

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6767/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku dne 29. 1. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3527-00 vpiše izbris družbe URI-
CA, urarsko podjetje, d.o.o., s sedežem v
Dravogradu, Mariborska 60, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Nabernik Du-
šan, Gmajna 45, Slovenj Gradec.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 29. 1. 1997

Srg 6833/94 Rg-104903

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6833/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku dne 12. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5556-00 vpiše izbris družbe M.E.T.;
d.o.o., s sedežem na Ravnah na Koroškem,
Ditingerjeva 14, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Marija Meh,
Ravne na Koroškem, Ditingerjeva 14.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 11. 1996

Srg 5141/94 Rg-104911

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5141/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku dne 23. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7471-00 vpiše izbris družbe TEZA,
d.o.o., Dravograd, s sedežem v Otiški vrh
133, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Slavič Dušan,
Otiški vrh 133, Šentjanž pri Dravogradu.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 23. 7. 1996

Srg 6729/94 Rg-104930

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6729/94 zaradi vpi-

sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku dne 29. 8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8409-00 vpiše izbris družbe
PEARL, podjetje za trgovino, gostinstvo
in storitve, d.o.o., s sedežem Tomšičeva
18, Slovenj Gradec, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Uroš Žibert
iz Slovenj Gradca, Tomšičeva 18.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 29. 8. 1995

Srg 5119/94 Rg-106761

Razveljavi se sklep Okrožnega sodišča v
Slovenj Gradcu, št. Srg 5119/94 z dne 13. 2.
1996 o prenehanju družbe Tovarna Muta,
orodja, stroji in livarna, d.o.o., Muta, Ko-
roška cesta 51, po skrajšanem postopku.

Z razveljavitvijo sklepa o prenehanju po
skrajšanem postopku izgubi pravni učinek
tudi izjava edinega družbenika Sklad R Slo-
venije za razvoj, d.d., Kotnikova 28, Ljub-
ljana, o prevzemu odgovornosti za obvez-
nosti družbe.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 28. 4. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-2611

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venj Gradec, oddelek za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve je dne
11. 6. 1997 vpisala v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 4/97 Sindikat delavcev
tehničnih pregledov Slovenije SDTPS Av-
toservis, Slovenj Gradec, Kidričeva 4.

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

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

Su 43-02/97-1 R-101

1. Uvaja se postopek po 136/1 členu za-
kona o zemljiški knjigi za vpis pravic na
parceli št. 328/2 k.o. Obloke.

2. Proizvedbe glede pravic na parceli št.
328/2 k.o. Obloke se začnejo opravljati z
dnem 20. 6. 1997.

3. Imetniki pravic na parceli št. 328/2
k.o. Obloke se pozivajo, da se udeležijo po-
izvedb in na kraju poizvedb prijavijo pravi-
ce, ki naj se vpišejo v zemljiško knjigo.

Poizvedbe bodo od 20. 6. 1997 do 14. 7.
1997 vsak ponedeljek od 9. do 12. ure v
sobi št. 9 pri Okrajnem sodišču v Tolminu.

Su 43-02/97-1 R-102

1. Uvaja se postopek po 136/1 členu za-
kona o zemljiški knjigi za vpis pravic pri
nepremičninah v vl. št. 194 k.o. Šentviška
gora.

2. Proizvedbe glede pravic na nepremič-
ninah v vl. 194 k.o. Šentviška gora se zač-
nejo opravljati z dnem 20. 6. 1997.

3. Imetniki pravic na nepremičninah v
vl. 194 k.o. Šentviška gora se pozivajo, da
se udeležijo poizvedb in na kraju poizvedb
prijavijo pravice, ki naj se vpišejo v zem-
ljiško knjigo.

Poizvedbe bodo od 20. 6. 1997 do 14. 7.
1997 vsak ponedeljek od 9. do 12. ure v
sobi št. 9 pri Okrajnem sodišču v Tolminu.

Su 43-02/97-1 R-103

1. Uvaja  se  postopek  po  136/1  členu
zakona  o  zemljiški  knjigi  za  vpis  pravic
pri nepremičninah v vl. št. 307 k.o. Po-
ljubinj.

2. Proizvedbe glede pravic na nepremič-
ninah v vl. 307 k.o. Poljubinj se začnejo
opravljati z dnem 20. 6. 1997.

3. Imetniki pravic na nepremičninah v
vl. 307 k.o. Poljubinj se pozivajo, da se
udeležijo poizvedb in na kraju poizvedb pri-
javijo pravice, ki naj se vpišejo v zemljiško
knjigo.

Poizvedbe bodo od 20. 6. 1997 do 14. 7.
1997  vsak ponedeljek  od  9.  do  12.  ure
v  sobi  št. 9  pri  Okrajnem  sodišču  v
Tolminu.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 28. 5. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 13/96-24 S-259

Z dnem 6. 6. 1997 se stečajni postopek
zoper stečajnega dolžnika EEK Holding,
Videm,  d.o.o.,  Biserjane 6/a,  iz  razloga
drugega odstavka 99. člena ZPPSL, zaklju-
či. Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi sklepa v Uradnem listu RS. Pre-
moženje stečajnega dolžnika se uporabi za
poravnavo stroškov stečajnega postopka,
neporabljeni del pa se izroči občini na kate-
rem območju je dolžnikov sedež, brez pre-
vzema obveznosti. Narok za preizkus terja-
tev, ki je določen za dne 23. 6. 1997, se
preklicuje.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 9. 6. 1997

St 7/97 S-260

Na podlagi 101. in 102 člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Uradni list RS, št. 67/93) to sodišče objav-
lja oklic o začetku stečaja

1. To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/97
z dne 30. 5. 1997 začelo stečajni postopek
nad družbo Micom, d.o.o., Koper, Kidri-
čeva ulica št. 22, Koper.
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2. V stečajnem postopku se bo za dolž-
nika uporabljala firma Micom, d.o.o., Ko-
per – v stečaju.

3. Za stečajnega upravitelja se določi
Vojko Maver, dipl. ek., Obrtna 1, Izola.

4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva
objave tega oklica.

5. Narok za preizkus terjatev bo 26. 9.
1997 ob 8.30 v sobi št. 132/I.

6. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do Micom, d.o.o.,
Koper, Kidričeva ulica št. 22, Koper.

7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
9. 6. 1997.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 9. 6. 1997

St 33/97 S-261

To sodišče je s sklepom St 33/97 dne
11. 6. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom GP Rudar Trbovlje, p.o., Trg
revolucije 26, Trbovlje.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bo-
jan Lepičnik, Gorkičeva 14, Ljubljana.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 8. 9. 1997 ob 12. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 11. 6.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 6. 1997

St 1/97 S-262

I. Začne se stečajni postopek zoper dolž-
nika Avtoprevoz Dravograd, d.d., Otiški
vrh 25b, Šentjanž pri Dravogradu.

II. Odslej se firma dolžnika glasi Avto-
prevoz Dravograd, d.d., Otiški vrh 25b,
Šentjanž – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
dipl. jur. Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj
Gradca, Kidričeva 3a.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
1. 10. 1997 ob 10. uri v sobi št. 28, tukajš-
njega sodišča.

V. O začetku stečajnega postopka bodo
upniki obveščeni z oklicem na oglasni deski
tukajšnjega sodišča in z objavo v Uradnem
listu RS.

VI. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev,
šteto od dneva, ko je bil oklic o začetku
stečajnega postopka objavljen v Uradnem
listu RS. Vlogo morajo poslati v dveh izvo-
dih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijav-
ljene terjatve in z navedbo žiro računa, ali
drugega računa upnika. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova

terjatev in znesek, do katerega njihova ter-
jatev ne bo krita z ločitveno pravico, izloči-
tveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nana-
ša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vred-
nosti prijavljene terjatve, vendar največ
27.000 SIT.

VII. Dolžnike stečajnega dolžnika pozi-
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolž-
nika.

VIII. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 11. 6.
1997.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 11. 6. 1997

St 14/97 S-263

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 14/97 sklep z dne 12. 6. 1997:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Merx FR, Finance in računovodstvo,
d.o.o., Celje, Kosovelova 16.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Đorđevič Branko, Hmeljarska 11, Prebold.

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

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica stečajnega postop-
ka objavljen v Uradnem listu RS. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi listinami in kolkovane s pred-
pisano takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. oktobra 1997 ob 12.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 12. 6. 1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 12. 6. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-137

Studio Consulting, p.o., Likozarjeva 1,
Ljubljana, podaljšuje javni poziv upravi-
čencem do interne razdelitve in notranjega
odkupa v postopku lastninskega preobliko-
vanja do 27. 6. 1997. Javni poziv je bil pr-
vič objavljen v Uradnem listu RS in časopi-
su Slovenec dne 9. 8. 1996.

Studio Consulting, p.o., Ljubljana

La-136

Podjetje za kinematografijo, video, pri-
reditve in reklame »Globus film« Koper –
Capodistria, p.o., v okviru programa last-
ninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo

LP 01215/1997-BJ z dne 30. 5. 1997 objav-
lja program lastninskega preoblikovanja
podjetja »Globus film« Koper – Capodi-
stria, p.o.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Podjetje za kinematografijo, vi-

deo, prireditve in reklame »Globus film«
Koper – Capodistria, p.o.

Skrajšana firma: »Globus film« Koper –
Capodistria, p.o.

Sedež: Trubarjeva 1, Koper.
Matična številka: 5053145.
Osnovna dejavnost: O/92.13 Kinemato-

grafska dejavnost.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je v družbeni lastnini je vpisano v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Kopru pod šte-
vilko registrskega vložka 1-289-00.

5. Predvidena lastniška struktura po last-
ninskem preoblikovanju

– 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%.
6. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bomo preoblikovali v delniško

družbo in pri tem uporabili naslednje načine
lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade v vi-
šini 40% družbenega kapitala;

– interna razdelitev navadnih delnic v vi-
šini 20% družbenega kapitala;

– notranji odkup navadnih delnic v viši-
ni 40% družbenega kapitala.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev deležev
Podjetje poziva vse upravičence – zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence pod-
jetja ter zaposlenih in bivših zaposlenih de-
lavcev prejšnjih organizacij, da v roku
30 dni po objavi tega poziva v časopisu De-
lo, Uradnem listu RS in na oglasnih deskah
podjetja, predložijo lastniške certifikate v
zameno za deleže z oznako B interne razde-
litve.

Deleži, ki jih upravičenci pridobijo v in-
terni razdelitvi so navadni deleži z oznako B,
se glasijo na ime in dajejo sorazmerno pravi-
co do upravljanja, tako da nosi en delež v
nominalni vrednosti 10.000 SIT en glas ter
sorazmerno pravico, do delitve čistega do-
bička ob stečaju ali likvidaciji pravico do
poplačila sorazmernega dela iz stečajne ozi-
roma likvidacijske mase. Deleži so dve leti
od njihovega vpisa v sodni register nepre-
nosljivi, razen z dedovanjem. Nominalna
vrednost edega deleža znaša 10.000 SIT. Pro-
dajna cena edega deleža je 10.012 SIT po
preteku dveh let deležem z oznako B prene-
hajo omejitve in pridobijo lastnosti deležev z
oznako G, ki so prosto prenosljivi.

Če v navedenem roku ne bo zbranih last-
niških certifikatov v višini 20% družbenega
kapitala, bo podjetje izvedlo interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih s pozi-
vom za zamenjavo lastniških certifikatov.
Interni razpis bo objavljen na oglasni deski
podjetja in bo trajal 15 dni od dne objave.
Razpis v drugem krogu se lahko predhodno
konča, če bo vpisanih vseh 20% razpoložlji-
vih delnic. V primeru, da bo vrednost pred-
loženih lastniških certifikatov ožjih družin-
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skih članov presegla njim namenjeno kvoto,
bo podjetje proporcionalno znižalo vplačila
vsem udeležencem internega razpisa za dru-
žinske člane (samo ožjim družinskim čla-
nom).

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov presegla 20% druž-
benega kapitala, namenjenega interni raz-
delitvi, lahko tisti upravičenci, ki so sodelo-
vali v interni razdelitvi, presežne lastniške
certifikate uporabijo za kupnino notranjega
odkupa deležev. V tem primeru bo podjetje
v zameno za lastniške certifikate razdelilo
deleže interne razdelitve in uporabilo pre-
sežke lastniških certifikatov za notranji od-
kup proporcionalno za vsakega upravičenca
posebej.

7.2. Notranji odkup deležev
Podjetje poziva vse upravičence – zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence pod-
jetja ter zaposlenih in bivših zaposlenih de-
lavcev, da v roku 30 dni po objavi tega
poziva v časopisu Delo, Uradnem listu RS
in na oglasnih deskah podjetja, vplačajo de-
leže in s pisno izjavo pristopijo k programu
notranjega odkupa delžev.

Upravičenci bodo deleže lahko vplačali
z zamenjavo presežnih certifikatov iz inter-
ne razdelitve in z gotovino. Deleži imajo
nominalno vrednost 10.000 SIT, prodajno
vrednost 10.012 SIT in se kupujejo s 50%
popustom. Prodajna cena deležev, ki s po-
pustom na dan 1. 1. 1993 znaša 5.006 SIT,
bo revalorizirana z indeksom drobnoprodaj-
nih cen do dneva plačila kupnine Skladu RS
za razvoj.

Če upravičenci programa notranjega od-
kupa vplačajo deleže z gotovino, imajo tako
odkupljene deleže oznako C in se glasijo na
ime, dajejo sorazmerne pravice do upravlja-
nja tako, da vsak delež nominalne vrednosti
10.000 SIT nosi en glas ter dajejo sorazmer-
no pravico do delitve čistega dobička in ob
stečaju ali likvidaciji pravico do poplačila
sorazmernega dela iz stečajne oziroma lik-
vidacijske mase. Deleži so prenosljivi v ok-
viru programa notranjega odkupa med ude-
leženci programa notranjega odkupa v skla-
du s pravili notranjega odkupa z omejitvijo,
da ostaja vsaj ena tretjina zaposlenih med
udeleženci programa notranjega odkupa. Po
končanem programu notranjega odkupa de-
ležem oznake C prenehajo omejitve, dolo-
čene v zakonu o LPP in v tem programu ter
pridobijo lastnosti deležev z oznako G, ki
so prosto prenosljivi.

Če upravičenci za kupnino v programu
notranjega odkupa deležev uporabijo presež-
ne lastniške certifikate, so tako odkupljeni
deleži z oznako D – neprenosljivi dve leti od
njihovega vpisa v sodni register, razen z de-
dovanjem. Po preteku dveh let od izdaje pa
so deleži z oznako D enaki deležem z oznako
C iz programa notranjega odkupa.

Podjetje bo uredilo organizacijo progra-
ma notranjega odkupa s pravili, ki jih sprej-
mejo vsi udeleženci tega programa ob vpisu
in vplačilu deležev.

Če bodo vplačila udeležencev notranje-
ga odkupa presegla zneske kupnine za dolo-
čen odstotek družbenega kapitala, vključe-
nega v program notranjega odkupa, se bodo
vplačani zneski ustrezno znižali.

Podjetje uporabi pri znižanju kriterij
povprečne mesečne plače zadnjih treh me-

secev tako, da spremeni razmerje, ki je na-
stalo z vplačilom.

8. Način vplačila
Deleže za lastniške certifikate (navadni

deleži z oznako B), deleže za gotovino (na-
vadne deleže z oznako C) oziroma za pre-
sežne lastniške certifikate (navadni deleži z
oznako D), bodo upravičenci lahko vplačali
na blagajni na sedežu podjetja »Globus
film« Koper – Capodistria, p.o., v Kopru,
Trubarjeva ulica št. 1, vsak delovnik v času
od 9. do 13. ure.

Deleže za gotovino (navadne deleže z
oznako C) bodo upravičenci lahko vplačali
izključno pri bankah in Agenciji RS za pla-
čilni promet Koper na poseben privatizacij-
ski podračun podjetja številka
51400-698-6665, z navedbo »plačilo kupni-
ne za delnice v notranjem odkupu« do 30.
dne po objavi poziva v dnevniku Delo.

9. 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 15 dneh po objavi s pritožbo
na Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožbo zoper odločbo agencije o odobritvi
programa lastninskega preoblikovanja je tre-
ba oddati pri Agenciji Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotni-
kova 28, Ljubljana.

10. Dodatne informacije v zvezi s sode-
lovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja, lahko upravičenci dobijo pri Gura-
lju Miloradu osebno na sedežu podjetja ali
po telefonu številka 066/23-471.

Podjetje za kinematografijo, video,
prireditve in reklame »Globus film«

Koper – Capodistria, p.o.

Št. 1993/97 La-138

Turistično podjetje Turizem in rekreaci-
ja Bled, p.o., Bled, C. svobode 13, objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo odobrila z odločbo
LP 01086 z dne 19. 5. 1997

1. Firma: Turistično podjetje Turizem
in rekreacija Bled, p.o.

Sedež: Bled, C. svobode 13.
Matična številka: 5002036.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Okrožnem sodišču v Kranju pod št. reg. vl.
1-1696-00.

2. Osnovna dejavnost:
– nastanitvene storitve v campih,
– gostinske storitve prehrane in nudenja

pijač v campih, gostiščih, bifejih,
– druge storitve povezane z nastanitvijo

in nudenjem prehrane in pijače,
– organiziranje in izvajanje kongresov,

seminarjev, strokovnih posvetovanj, zabav
in kulturnih prireditev in nudenje storitev
za te prireditve,

– organiziranje in izvajanje športno re-
kreativnih dejavnosti in prireditev,

– organizacija izletov, potovanj in trans-
ferjev,

– turistična propaganda vključno z izda-
janjem vseh vrst reklamnih publikacij in ma-
terialov,

– organiziranje in opravljanje prevoza
potnikov in blaga po Blejskem jezeru,

– opravljanje prevoza oseb z lastnimi
motornimi vozili,

– opravljanje menjalniških poslov,
– posredovanje in prodaja ribiških in dru-

gih dovolilnic, vozovnic in podobno,
– opravljanje vzdrževalskih storitev (mi-

zarske, kovinske, instalaterske in podobne
storitve),

– opravljanje vodniško turistične službe,
– organiziranje in izvajanje šole smuča-

nja, plavanja, golf iger, tenisa, jahanja in
drugih športov, tekmovanj, športnih, turi-
stičnih in rekreativnih prireditev v zimskem
in letnem času,

– prevoz potnikov in blaga ter tovora z
žičniškimi napravami,

– izgradnja, upravljanje, priprava in
vzdrževanje smučišč, tekaških in sankaških
prog, drsališč, kopališč, igrišč in drugih
športnih objektov in naprav,

– prodaja, izposojanje in popravljanje
smučarske in druge športne opreme,

– varstvo otrok na snegu,
– zasneževanje smučišč in drugih tere-

nov,
– nudenje storitev z delovnimi stroji.
Podjetje opravlja v okviru svoje dejav-

nosti tudi zunanje trgovinske storitve:
– gostinske storitve v svojih kapacitetah,
– organiziranje kongresov, seminarjev,

strokovnih posvetovanj in nudenje storitev
za te prireditve,

– organiziranje kulturnih, zabavnih in
športnih prireditev ter organiziranje obiskov
teh prireditev,

– organiziranje izletov, potovanj in trans-
ferjev doma in v tujini.

3. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je v 100% družbeni lastnini.

4. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,

– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
5. Predvideni način lastninskega preob-

likovanja
– prenos 40% navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic v višini 20%

družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v višini 40%

družbenega kapitala.
Prodajna cena delnic znaša 1.695 SIT, v

notranjem odkupu se upošteva 50% popust,
pri denarnih vplačilih pa se kupnina revalo-
rizira z indeksom drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 do dneva vplačila kupnine skladu.

6. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence da v 30 dneh po
objavi v dnevniku Delo predložijo lastniške
certifikate in potrdila za manj izplačane pla-
če po 25.a členu zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij v zameno za navad-
ne delnice z oznako B iz interne razdelitve.

6.1. Delnice za interno razdelitev so na-
vadne z oznako B in:

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

– dajejo sorazmerno pravico do divi-
dende,
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– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove

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

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

6.2. Interni razpis
6.2.1. Podjetje poziva ožje družinske čla-

ne zaposlenih, da v 30 dneh po objavi tega
poziva v časniku Delo predložijo lastniške
certifikate v zamenjavo za navadne delnice
z oznako B iz interne razdelitve.

6.2.2. Podjetje bo prenehalo zbirati last-
niške certifikate družinskih članov, ko jih
bo predloženo dovolj za preostanek do 20%
družbenega kapitala.

7. Notranji odkup
7.1. Podjetje poziva vse upravičence (za-

poslene, bivše zaposlene in upokojence), da
v 30 dneh od objave tega razpisa v dnevni-
ku Delo z vplačilom pristopijo k programu
notranjega odkupa.

Delnice, ki jih podjetje odkupi od Sklada
RS za razvoj v korist udeležencev programa
notranjega odkupa in se vplačujejo s pre-
sežnimi lastniškimi certifikati iz interne raz-
delitve imajo oznake D in imajo naslednje
lastnosti:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja v skladu

s pravili programa notranjega odkupa, v pri-
meru takojšnjega odkupa vseh delnic pa pra-
vico upravljanja, tako da vsaka delnica nosi
en glas,

– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje, razen z dedovanjem,
– po preteku dveh let od izdaje se nepre-

nosljive izven programa notranjega odkupa
za čas trajanja programa notranjega odku-
pa, razen z dedovanjem,

– po preteku dveh let od izdaje so pre-
nosljive v okviru programa notranjega od-
kupa med udeleženci notranjega odkupa,

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

7.2. Delnice, ki jih podjetje odkupi od
Sklada RS za razvoj v korist udeležencev
programa notranjega odkupa in se vplačuje-
jo z gotovino imajo oznako C in naslednje
lastnosti:

– glasijo se na ime,
– dajejo pravico do upravljanja s pravili

notranjega odkupa, v primeru takojšnjega
odkupa vseh delnic pa pravico upravljanja,
tako da vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive izven programa no-

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

– so prenosljive v okviru programa not-
ranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

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

8.1. Odkup delnic iz interne razdelitve,
internega razpisa in notranjega odkupa bo
potekal v 30 dneh po objavi v dnevniku
Delo na sedežu podjetja, v prostorih finanč-

no računovodske službe vsak delovnik od 8.
do 13. ure.

8.2. Vplačila delnic za notranji odkup z
gotovino je treba nakazati na privatizacijski
podračun podjetja št. 51540-698-4398.

9. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju lah-
ko upravičenci dobijo vsak delovni dan pri
Heleni Janša, tel. 064/741-133.

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 15 dneh po tej objavi s pri-
tožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljub-
ljani. Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agneciji RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

TP Turizem in rekreacija Bled, p.o.,
Bled

Razpisi delovnih mest

Ob-2614

Mestna občina Kranj razpisuje dela in
naloge

ravnatelja  Osnovne  šole  Orehek  v
ustanavljanju

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96).

Izbrani kandidat bo opravljal dolžnosti
do imenovanja ravnatelja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj.

Po končanem postopku bodo kandidati o
izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Mestna občina Kranj

Št. 108-1/97 Ob-2615

Na podlagi 41. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) ter 9. člena statutarne-
ga sklepa Pokrajinskega arhiva v Novi Go-
rici razpisujemo prosto delovno mesto

ravnatelja Pokrajinskega arhiva v No-
vi Gorici

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:

– visokošolsko izobrazbo družboslovne
smeri (zgodovina, pravo, sociologija),

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje italijanskega ali nemškega je-

zika,
– organizacijske  in  vodstvene  sposob-

nosti.
Izbrani kandidat bo imenovan za ravna-

telja Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici za
dobo pet let.

Ministrstvo za kulturo RS bo kandidate
obvestilo o izbiri v roku 20 dni po opravlje-
ni izbiri.

Kandidati naj pošljejo prijave v 10 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »za razpis ravnatelja – PA« na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Cankarjeva 5,
Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo RS

Št. 108-1/97 Ob-2616

Na podlagi 41. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) ter 26. člena statuta
Slovenskega narodnega gledališča Drama
Ljubljana razpisujemo prosto delovno me-
sto

ravnatelja Slovenskega narodnega gle-
dališča Drama Ljubljana

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:

– visoka strokovna izobrazba umetniške
ali humanistične smeri,

– poznavanje gledališke dejavnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj in ugled

v stroki oziroma na delovnem področju za-
voda,

– sposobnost za organiziranje in vode-
nje dela,

– znanje dveh tujih jezikov.
Izbrani kandidat bo imenovan za ravna-

telja Slovenskega narodnega gledališča Dra-
ma Ljubljana za dobo petih let.

Ministrstvo za kulturo RS bo kandidate
obvestilo o izbiri v roku 20 dni po opravlje-
ni izbiri.

Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »za razpis ravnatelja – SNGD« na na-
slov: Ministrstvo za kulturo RS, Cankarjeva
5, Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo RS

Št. 243/07 Ob-2617

Razpisna komisija Kobilarne Lipica na
podlagi sklepa sveta in na podlagi statuta
javnega zavoda Kobilarna Lipica ponovno
razpisuje delovno mesto

direktorja javnega zavoda Kobilarna
Lipica

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

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

šenj,
– da ima ustrezne organizacijske in

upravljalske izkušnje,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da predloži program dela za mandatno

obdobje.
Mandat traja štiri leta.
Prijava z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, na naslov: Kobilarna
Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako »za
razpisno komisijo«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Kobilarna Lipica

Št. 108-5/97 Ob-2715

Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve, imenovanja in administrativne zadeve
Občinskega sveta občine Hrastnik razpisuje
na podlagi 19. člena statuta javnega zavoda
Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik–
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KRC Hrastnik in 41. člena zakona o uresni-
čevanju javnega interesa na področju kul-
turne delovno mesto

direktorja zavoda
Za direktorja je lahko imenovan, kdor

izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in
odlokom o ustanovitvi oziroma statutom in
sicer:

– da ima visoko ali višješolsko izobraz-
bo družboslovne smeri;

– da ima tri ali pet let delovnih izkušenj
na vodilnih delovnih mestih;

– da ima organizacijske in strokovne
sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim de-
lom prispeval k uresničevanju smotrov in
ciljev centra, kar dokazuje s svojim minu-
lim delom.

Delovno mesto direktora zavoda razpi-
sujemo za 5 letni mandat.

Pisne prijave z dokazili o strokovni izo-
brazbi naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi z oznako »Za komisijo za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in admini-
strativne zadeve« na naslov Občina Hrast-
nik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.

Kandidate bomo obvestili o izidu razpi-
sa v 30 dneh po končani izbiri.

Občinski svet občine Hrastnik
Komisija za mandatna vprašanja,

volitve,
imenovanja in administrativne zadeve

Ob-2722

Na podlagi 42. člena zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91) in 25. člena statuta
javnega zavoda razpisuje Kobilarna Lipica
delovni mesti:

1. Strokovnega vodje javnega zavoda
Kobilarna Lipica

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

– visoka izobrazba iz ustreznega stro-
kovnega področja s področja kmetijstva,
smer zootehnika oziroma veterina,

– najmanj pet let ustreznih delovnih in
organizacijskih izkušenj s področja selekci-
je in rodovništva v konjereji,

– da je državljan Republike Slovenije.
2. Pomočnika strokovnega vodje
Kandidat mora poleg splošnih pogojev

predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka izobrazba s področja arhitektu-
re, krajinske arhitekture, etnologije, umet-
nostne zgodovine ali druge smeri, ki je te-
meljna veda konservatorstva,

– najmanj tri leta neposrednih delovnih
izkušenj pri varstvu nepremičnine kulturne
dediščine,

– opravljen strokovni izpit iz dejavnosti
v varstvu kulturne dediščine,

– da je državljan Republike Slovenije.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-

ločen čas s polnim delovnim časom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
v Uradnem listu RS na naslov: Kobilarna
Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako
»Za razpis – strokovni vodja« pod 1. razpi-
sa, oziroma »Za razpis – pomočnik strokov-
nega vodje » pod 2. razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Kobilarna Lipica

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Ob-2723

V javnem razpisu za A) izgradnja prizid-
ka k zdravstvenem domu na Tovarniški ce-
sti in B) odkup starega objekta zdravstvene-
ga doma na Idrijski cesti v Ajdovščini, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 35 z dne
13. VI. 1997 se 3., 6., 7. in 8. točka pravilno
glasijo:

3. Razpisno dokumentacijo lahko dobite
na Občini Ajdovščina do 26. 6. 1997 od 9. do
11. ure pri Marici Žen, s potrdilom o plačilu
stroškov v višini 20.000 SIT na žiro račun:
52010-630-7043 Občina Ajdovščina.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: ponudbena cena za izgradnjo prizidka,
odkupna cena za stari objekt zdravstvenega
doma, plačilni pogoji, rok izvedbe, garan-
cijski rok, reference, dodatne ugodnosti. Pri
izbiri bodo komulativno upoštevane pred-
nosti pri ponudbi A in B.

7. Rok za oddajo ponudb: pismene po-
nudbe morajo prispeti do 14. 7. 1997 do
11. ure na naslov Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina, v zaprti ovojnici z
naslovom naročnika in ponudnika, z ozna-
ko:

A) Ne  odpiraj,  javni  razpis  za
zdravstveni dom – izgradnja,

B) Ne  odpiraj,  javni  razpis  za
zdravstveni dom – odkup.

8. Javno odpiranje ponudb bo 14. 7.
1997, za ponudbo pod A) ob 14. uri in za
ponudbo pod B) ob 15. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina.

Občina Ajdovščina

Št. 322/0001/97 Ob-2594

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proroačuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS,
št. 38/94), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/94) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Občina Črnomelj v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Novo
mesto in OE Kočevje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del

na gozdnih cestah na področju Občine
Črnomelj v letu 1997

1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Dokumentacija razpisnih del je na raz-

polago na Občini Črnomelj, Trg svobode 3,
soba št. 24.

3. Predmet razpisa
3.1. Redna vzdrževalna dela:
a) Ročna cestarska dela zajemajo ročna

čiščenja cestnih odvodnikov oziroma drež-

nikov, čiščenje cevnih in ploščatih propu-
stov, ročni izkopi koritnice in prečnih kana-
lov, ročno posipanje cestišča, urejanje bre-
žin in vzdrževanje objektov na gozdnih ce-
stah.

b) Strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gradnje in profiliranje cestišča, valjanje ce-
stišč, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozd-
nih cestah.

c) Zimska vzdrževalna dela za sezono
1997/98. Pri tej postavki gre za označeva-
nje gozdnih cest, pluženje in posipanje.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,000.000 SIT.

Naročniki si pridržujejo pravico spreme-
niti obseg del, kot je razpisan glede na pri-
dobitev sredstev (republiška sredstva, pri-
stojbina, sredstva lokalnih skupnosti in dru-
gih). Izvajalec v tem primeru ni opravičen
do odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je v letu 1997. Dela se izvajajo po kvar-
talnih operativnih planih.

6. Merila za izbiro izvajalca: reference
za to področje, ponudbena cena za enoto,
strojne in delovne kapacitete, plačilni roki,
fiksnost cen, garancijski roki in druge ugod-
nosti.

7. Ponudbe v skladu z zahtevami raz-
pisne dokumentacije, ki jo proti plačilu
3.000 SIT na ŽR Občine Črnomelj
št. 52110-630-40302 ali osebno na Občini
Črnomelj, dvignete na naslovu Občina Čr-
nomelj, Trg svobode 3, Črnomelj v sobi
št. 24, morajo prispeti na omenjeni naslov
najkasneje 10. dan po objavi v Uradnem
listu RS, najkasneje do 9. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena »Ne odpiraj - Javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Črnomelj«. Na kuverti mora
biti naslov pošiljatelja.

8. Javno odpiranje ponudb bo 10. dan po
objavi razpisa oziroma prvi naslednji de-
lovni dan ob 9.30 v mali sejni sobi Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. O izbi-
ri najugodnejšega ponudnika bodo ponud-
niki obveščeni v roku 10 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Občina Črnomelj
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Novo mesto

Območna enota Kočevje

Ob-2596

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
konservatorskih del na cerkvi

Sv. Lovrenca v Lovrencu na Pohorju
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Ruše.
2. Predmet razpisa: gradbeno konserva-

torska dela.
3. Dvig razpisne dokumentacije: v roku

osem dni po objavi v Uradnem listu RS na
sedežu Zavoda za varstvo naravne in kul-
turne dediščine Maribor, Slomškov trg 6,
Maribor (informacije po tel. 062/211-385,
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int. 226) ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih.

4. Vsebina javnega razpisa: cerkev Sv.
Lovrenca, zidarska, krovska, kleparska in
slikarska dela.

5. Rok pričetka in dokončanja del: po
dogovoru.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: reference pri sorodnih delih, ponudbena
cena, roki, delno kreditiranje.

7. Vrednost vseh del ca. 17,000.000 SIT,
1. faza ca. 8,5 mio SIT.

8. Dela se bodo izvajala fazno, ne v ce-
loti naenkrat, odvisno od priliva sredstev.

9. Rok za oddajo ponudb: 15. dan, šteto
vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do 10. ure.

10. Odpiranje ponudb bo 15. dan, šteto
vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS ob 10. uri na sedežu
Zavoda za varstvo naravne in kulturne de-
diščine Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Ma-
ribor.

B) Razpisni pogoji
1. Ponudba mora vsebovati vse elemente

12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93).

2. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – konservatorska
dela na objektu: “Cerkev Sv. Lovrenca” je
potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici do
10. ure 15. dne, šteto vključno z dnevom
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
na naslov Zavod za varstvo naravne in kul-
turne dediščine Maribor, Slomškov trg 6,
2000 Maribor.

3. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.

4. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom lahko dobite na sedežu Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine Mari-
bor, Slomškov trg 6, Maribor.

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine, Maribor

Št. 223/97 Ob-2597

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik, objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo sanacije

vodovoda Rakovec – priključek na
vodovod Hrastnik

1. Investitor: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik.

2. Predmet razpisa je sanacija vodovoda
Rakovec – priključitev na vodovod Hrast-
nik.

3. Ponudbe morajo vsebovati vse priloge
v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

Zahteva se dokazilo o registraciji za de-
javnost, v katero spadajo razpisana dela.

Poleg navedenega morajo ponudbe vse-
bovati še:

– reference za tovrstna dela,
– dokazila o solventnosti ponudnika,
– predlog pogodbe,
– podatki o kadrih, ki bodo vodili razpi-

sana dela,

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi inve-
stitorju,

– akceptni nalog kot dokazilo za rasnost
ponudbe v višini 10% vrednosti del.

4. Orientacijska vrednost del znaša
27,000.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del je september
1997, predvideni rok za dokončanje del pa
je 90 dni.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz
3. točke tega razpisa,

– fiksnost cen ponudbe,
– plačilo brez avansa,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– zagotovitev roka dobave in montaže,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Naročnik si pridržuje pravico do svo-

je ocene izbire najugodnejšega ponudnika
in nima nobenih obveznosti do ponudni-
kov, kateri ne bodo izbrani kot najugod-
nejši.

8. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).

9. Razpisno  dokumentacijo  lahko  po-
nudniki  dvignejo  do  27.  junija  1997  do
13.  ure  v  tajništvu  Komunalno-stano-
vanjskega podjetja, d.d., Cesta 3. julija 7,
Hrastnik. Cena razpisne dokumentacije
znaša 4.000 SIT.

10. Rok dobave ponudb je 14. julij 1997
do 13. ure, na naslov: Komunalno-stano-
vanjsko podjetje, d.d., Hrastnik, Cesta 3.
julija 7, v zaprti in zapečateni ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo
sanacije vodovoda Rakovec – priključek na
vodovod Hrastnik”.

11. Javno odpiranje ponudb bo 14. juli-
ja  1997  ob  14.  uri  v  poslovnih  prostorih
Komunalno-stanovanjskega  podjetja,  d.d.,
Cesta   3.  julija  7,   Hrastnik,   (soba
 št.  28).

Na odpiranje ponudb so vabljeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.

12. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 0601/43-361 oziroma
0601/44-102 pri Gričar Ernestu, inž.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Št. 223/97 Ob-2598

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik, objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro ponudnika za dobavo in

montažo kamionske električne tehtnice
1. Investitor: Komunalno-stanovanjsko

podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža

kamionske električne tehtnice na deponiji
Unično, Brdce, Dol pri Hrastniku.

3. Ponudbe morajo v ponudbi poleg po-
nudbenega predračuna z upoštevanim pro-

metnim davkom in eventualnimi drugimi
stroški, predložiti še:

– registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela,

– reference za tovrstna dela,
– dokazila o solventnosti ponudnika,
– predlog pogodbe,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi inve-

stitorju.
4. Pričakovana cena za dobavo in mon-

tažo kamionske električne tehtnice je
8,000.000 SIT.

5. Rok za dobavo in montažo kamionske
električne tehtnice je 60 dni od dneva skle-
nitve pogodbe z najugodnejšim ponudni-
kom.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz 3.
točke tega razpisa,

– fiksnost cen ponudbe,
– plačilo brez avansa,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– zagotovitev roka dobave in montaže,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Naročnik si pridržuje pravico do svo-

je ocene izbire najugodnejšega ponudnika
in nima nobenih obveznosti do ponudni-
kov, kateri ne bodo izbrani kot najugod-
nejši.

8. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).

9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo do 27. junija 1997 do 13. ure
v tajništvu Komunalno-stanovanjskega pod-
jetja, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik.

10. Rok dobave ponudb je 14. julij 1997
do 13. ure, na naslov: Komunalno-stano-
vanjsko podjetje, d.d., Hrastnik, Cesta 3.
julija 7, v zaprti in zapečateni ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za dobavo in
montažo kamionske električne tehtnice”.

11. Javno odpiranje ponudb bo 14. julija
1997 ob 13.30 v poslovnih prostorih Komu-
nalno-stanovanjskega podjetja, d.d., Cesta
3. julija 7, Hrastnik, (soba št. 28).

Na odpiranje ponudb so vabljeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.

12. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 0601/43-361 oziroma
0601/44-102 pri Gričar Ernestu, inž.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Komunalno stanovanjsko podjetje,
d.d., Hrastnik

Ob-2599

Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za določitev najemnikov reklamnega

prostora na stebrih javne razsvetljave v
mestu Koper

1. Predmet  najema  je  reklamni  pro-
stor  na  stebrih  javne  razsvetljave  na
naslednjih lokacijah z naslednjim številom
reklamnih objektov, vse na območju mesta
Koper:
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Lokacija Število Opis območja
objektov

D 51 Vojkovo nabrežje,  Kolodvorska cesta, Ankaranska cesta, območje

potniškega terminala in povezovalnih cest med Ljubljansko

in Kolodvorsko cesto;

E 83 Cesta na Markovec, del Kvedrove ulice, II. Prekomorske brigade,

ulica Istrskega odreda, ulica Vena Pilona, ulica Sergeja Mašera,

del Kraljeve ulice;

F 39 Tomšičeva ulica, Nova ulica, Ulica 15. maja;

G 46 Šmarska cesta s priključkom na Istrsko cesto, cesta Marežganskega

upora, del Vanganelske ceste;

H po dejanskem zaledje Mestne občine Koper (ki ga predstavljajo

stanju vsa območja, ki niso zajeta v tem razpisu ali v razpisu,

objavljenem v Ur. l. RS, št. 51/96, stran 3641 - izvzete so tudi

lokacije v mestnem jedru in Istrska cesta).

1. Reklamni objekt je ploskev za oglaše-
vanje, neto dimenzij 70 × 100 cm, pritrjena
na steber javne razsvetljave pravokotno na
os ceste oziroma ulice, s spodnjim robom
najmanj 2,5 m od tal. Največji zunanji ga-
bariti in odmiki od stebra so določeni v
razpisni dokumentaciji.

Posamezni objekt je primeren za oglaše-
vanje na obeh straneh (obojestransko). V
primerih, določenih z razpisno dokumenta-
cijo, se na isti steber pritrdita dva objekta.

2. Območja na lokaciji H, v zaledju
Mestne občine Koper, izbere najemnik sam.
Za lokacijo H se plačuje najemnino za de-
jansko število postavljenih objektov, ven-
dar ne manj kot 50.

Delavcu Urada za gospodarske javne
službe in promet se predloži skico lokacij z
vrisanimi in oštevilčenimi objekti. Urad pre-
veri, če niso prizadeti javni interesi in pro-
metna varnost in izda dovoljenje v obliki
žiga in podpisa na izvodu vloge in njenih
prilog.

3. Najemnik v svojem imenu in za svoj
račun izdela in pritrdi svoje objekte na do-
ločene stebre javne razsvetljave, jih koristi
za oglaševanje po naročilu drugih, skrbi za
vzdrževanje objektov, jih po preteku na-
jemne pogodbe odstrani in izvaja druge ak-
tivnosti, določene z najemno pogodbo. Na-
jemnik odgovarja za škodo, ki bi jo reklam-
ni objekti povzročili tretjim osebam.

4. Najemna pogodba se sklene z veljav-
nostjo do 1. 1. 2002. V veljavnost stopi
15. dan po sklenitvi. Razlogi in načini za
predčasno prekinitev najemnega razmerja
se določijo z najemno pogodbo.

5. Najemnik je dolžan v času trajanja na-
jema Mestni občini Koper v mesečnih obro-
kih plačevati najemnino, ki se določi v raz-
pisnem postopku. Najnižja letna najemnina
za en objekt znaša 10.000 SIT.

Z razpisom določena in s pogodbo potrje-
na najemnina se dvakrat letno uskladi z dina-
miko cen na drobno, kot jo ugotavlja Držav-
ni zavod za statistiko. Najemnik za uporabo
reklamnega prostora ne plačuje komunalne
takse. Najemnik je najemnino dolžan plače-
vati za vse razpisane objekte na lokaciji, ki jo
pridobi, ne glede na to, ali je objekt postav-
ljen ali ne in ali je komercialno izrabljen ali
ne, razen v primeru na lokaciji H.

6. Razpisno ponudbo lahko da oseba, ki
je v Republiki Sloveniji registrirana za
opravljanje dejavnosti “Ekonomsko propa-
giranje – K/74.40” in zanjo izpolnjuje pred-
pisane pogoje.

7. V primeru, da katera izmed lokacij od D
do G ni dodeljena, se je vključi v lokacijo H.

Število objektov ne dodeljenih lokacij se
prišteje številu objektov na lokaciji H po
merilih iz ponudbe za H.

8. Ponudnik lahko konkurira za pridobi-
tev v najem vseh, posamezne ali posamez-
nih lokacij, kot so opredeljene v 1. točki, s
tem da mora za vsako lokacijo posebej obli-
kovati ponujeno najemnino. Posamezno pri-
dobljeno lokacijo mora najemnik prevzeti v
celoti.

9. Tehnična izvedba reklamnih objektov
je podana v razpisni dokumentaciji.

10. Rok za prijavo na razpis je 15. dan
od objave v Uradnem listu RS. Pisne po-
nudbe se pošlje s povratnico ali izroči oseb-
no, na naslov: Mestna občina Koper, Urad
za gospodarske javne službe in promet, Ver-
dijeva 10/II, 6000 Koper (soba 214), v za-
pečateni kuverti, na kateri sta vidna identi-
fikacija ponudnika ter napis “razpis – pro-
pagiranje – Ne odpirati!”.

11. Razpisni ponudbi je treba priložiti:
11.1. kopije dokumentov o registraciji in

odločbe po šestem odstavku 4. člena zakona
o gospodarskih družbah za dejavnost, ki je
predmet razpisa;

11.2. izjavo o sprejemanju razpisnih po-
gojev,

11.3. pregled lokacij za katere se ponud-
nik poteguje s ponudbo najemnine za vsako
posamezno lokacijo posebej,

11.4. izjavo ponudnika, da bo kot more-
bitni najemnik svoje reklamne objekte po
sprejemu odloka, ki bo urejal celostno po-
dobo Mestne občine Koper, na svoje stroš-
ke opremil z njenim grbom oziroma zna-
kom,

11.5. druge morebitne elemente ponud-
be, ki so lahko predmet usklajevanja pri
sklepanju najemne pogodbe in za Mestno
občino Koper niso obvezni.

12. Interesenti lahko razpisno dokumen-
tacijo osebno prevzamejo v uradnih urah po
predhodni telefonski najavi pri Uradu za
gospodarske javne službe in promet (Franca
Adelija tel. 066/446-245). Oseba, ki bo prev-
zemala dokumentacijo se mora izkazati s
pooblastilom ter mora pred vpogledom v
dokumentacijo predložiti potrdilo o vplači-
lu 30.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Koper št. 51400-845-20561, z oznako “pla-
čilo razpisne dokumentacije” (PD je že
vključen).

13. Razpisna dokumentacija obsega:
13.1. integralno besedilo sklepa o jav-

nem razpisu,
13.2. grafični pregled posameznih loka-

cij z oznako stebrov javne razsvetljave, ki
so ponujeni v najem (razen za lokacijo H),

13.3. tehnično izvedbo reklamnih objek-
tov.

14. Posamezne lokacije bodo oddane v
najem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje in bodo za posamezno lo-
kacijo ponudili najvišjo najemnino.

15. Razpisne ponudbe bodo javno komi-
sijsko odprte. O času in kraju odpiranja po-
nudb bodo vsi interesenti, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo, obveščeni najmanj
5 dni prej.

O izbiri najemnikov na podlagi zapisni-
kov komisije, ki jo določi župan, s sklepom
odloči predstojnik Urada za gospodarske
javne službe in promet. O tej odločitvi bodo
vsi ponudniki pisno obveščeni najkasneje
14. dan po odpiranju ponudb. Izbrani na-
jemniki so dolžni najemne pogodbe skleniti
v 15 dneh po prejemu sklepa.

Mestna občina Koper

St 47/97 Ob-2600

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo idejnih projektov in projektov
PGD in PZI za objekte v UN centralnih

predelov mesta Velenje
1. Naročnik: Mestna občina Velenje, Ti-

tov trg 1, Velenje.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih

objektov, ki bodo natančneje opredeljeni v
razpisni dokumentaciji:

2.1. Stanovanjski objekt številka 29 v
centralnem delu mesta Velenje v treh eta-
žah z izkoriščenim podstrešjem s 6 stanova-
nji, tlorisne velikosti 11 m × 18 m.

2.2. Stanovanjski objekt številka 30 v
centralnem delu mesta Velenje v treh eta-
žah z izkoriščenim podstrešjem s 6 stanova-
nji, tlorisne velikosti 11 m × 18 m.

2.3. Stanovanjski blok številka 34 v cen-
tralnem delu mesta Velenje v štirih etažah s
približno 24 stanovanji, tlorisne velikosti
44 m × 12 m.

2.4. Stanovanjski blok številka 35 v cen-
tralnem delu mesta Velenje. Predviden ob-
jekt je v treh etažah z možnostjo izvedbe
četrte etaže in garažami v kleti. Tlorisne
mere objekta so 12 m × 18 m.

2.5. Stanovanjski blok številka 36 v cen-
tralnem delu mesta Velenje. Predviden ob-
jekt je namenjen 8–10 stanovanjem v dveh
etažah z možnostjo izvedbe mansarde in ga-
ražami v kleti. Tlorisne mere objekta so
80 m × 9 m.

2.6. Stanovanjski blok številka 38 v cen-
tralnem delu mesta Velenje. Predviden objekt
je namenjen 8–10 stanovanjem v štirih etažah.
Tlorisne mere objekta so 12 m × 12 m.

3. Predviden rok pričetka del je julij
1997.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki na Uradu za okolje in prostor Mest-
ne občine Velenje v prostorih Zavoda za
urbanizem Velenje, Trg mladosti 2, Vele-
nje, od 16. 6. 1997 do 24. 6. 1997 od 8. do
10. ure.

Stroške dokumentacije, ki znašajo 5.000
SIT, plačate na ŽR Mestne občine Velenje,
št. 52800-630-10152.
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Projektna dokumentacija je na vpogled
na Uradu za okolje in prostor Mestne obči-
ne Velenje v prostorih Zavoda za urbani-
zem Velenje, Trg Mladosti 2 pri Marku Vu-
čini ali Aleksandru Štularju, vsak dan od 8.
do 10. ure.

5. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika izvajalca so:

– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-
mer najnižja cena ni merilo za izbor izva-
jalca,

– plačilni pogoji,
– kopletnost ponudbe,
– strokovna usposobljenost in primernost

izvajalca,
– reference,
– rok dokončanja,
– kvaliteta idejnih zasnov,
– opcija ponudbe,
– ostale ugodnosti ponudnika.
6. Ponudnik mora ponudbo izdelati za

vsak objekt posebej. Ponudbi mora ponud-
nik priložiti idejne zasnove objekta za vsak
objekt posebej.

Idejne zasnove objekta, izdelane v meri-
lu 1 : 200 ali 1 : 100 morajo vsebovati:

– tloris tipične etaže,
– tipičen prerez,
– tipično fasado,
– aksonometrijo ali perspektivo (ni ob-

vezno, je pa zaželjeno).
Ponudbe morajo biti dostavljene do

21. 7. 1997 do 12. ure v tajništvo Zavoda
za urbanizem Velenje, Trg mladosti 2, Ve-
lenje.

Na kuverti mora biti jasno in čitljivo na-
pisano “Stanovanjski objekt št. 29 (30, 34,
35, 36 in 38)” in “Ne odpiraj – ponudba”.
Ponudnik mora oddati ponudbo za vsak ob-
jekt v posebni kuverti.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in mora prispeti na naveden naslov najka-
sneje do roka za oddajo ponudb.

7. Odpiranje ponudb bo javno 21. 7. 1997
ob 13. uri v prostorih sejne sobe Zavoda za
urbanizem Velenje, Trg mladosti 2, Vele-
nje.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 10 dni od dneva oddaje
ponudb.

Mestna občina Velenje

Št. 80/97 Ob-2601

Javni razpis
za izbiro izvajalca strokovnih del za

izvajanje aktivnih oblik prezaposlovanja
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Zagorje ob Savi, Grajska ulica 2.
2. Predmet razpisa
Strokovna dela za izvajanje aktivnih

oblik prezaposlovanja presežnih delavcev
RZvZ kot so:

– samozaposlitve presežnih delavcev,
– prezaposlitve presežnih delavcev,
– odpiranje novih delovnih mest.
Od potencialnih ponudnikov pričakuje-

mo:
A) Aktivno sodelovanje s predstavniki

institucij lokalne skupnosti pri pridobivanju
informacij o možnih oblikah prezaposlova-
nja.

B) Organizacijo in vključevanje presež-
nih delavcev v razne oblike prekvalifikacij
v skladu s potrebami gospodarstva in RZvZ.

C) Informacije in vzpodbujanje poten-
cialnih investitorjev pri odpiranju novih de-
lovnih mest.

D) Strokovno pomoč presežnim delav-
cem pri pripravi dokumentacije za samoza-
poslitev.

E) Sodelovanje z naročnikom in pred-
stavniki pristojnega ministrstva pri pripravi
razpisov za nove programe.

F) Strokovna ocena prispelih vlog.
G) Izdelava poročil naročniku o realiza-

ciji v skladu z njegovimi potrebami.
H) Vsa druga opravila po nalogu naroč-

nika, ki so potrebna za kvalitetno izvajanje
programov aktivnih oblik prezaposlitve pre-
sežnih delavcev RZvZ.

3. Strokovne informacije o razpisanih de-
lih je mogoče dobiti na sedežu investitorja
pri Mariji Skušek, tel. 0601/64-100 int. 212,
vsak dan od 6. do 9. ure.

4. Orientacijska vrednost del na 1/2 letni
ravni znaša 6,000.000 SIT.

5. Razpisana dela se bodo opravljala
kontinuirano v drugi polovici leta 1997 v
skladu s potrebami naročnika.

6. Ponudba mora biti smiselno izdelana
v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil. Ponudbi je potrebno priložiti
BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti starejša
od 30 dni ter akceptni nalog za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbenih del.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
8. Rok za oddajo ponudb je 15 koledar-

skih dni po objavi v Uradnem listu RS. V
primeru, da je petnajsti dan dela prost dan,
se upošteva prvi delovni dan po preteku
petnajstih koledarskih dni.

Ponudbe oddane po pošti veljajo za pra-
vočasne, če prispejo k naročniku do zadnje-
ga roka iz prvega odstavka.

Ponudbe pošlje ponudnik na naslov:
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska
2, Zagorje ob Savi.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z ozna-
ko “Ponudba za strokovna dela za izvajanje
aktivnih oblik prezaposlovanje – Ne odpiraj“.

9. Javno odpiranje ponudb bo petnajsti
koledarski dan, oziroma prvi delovni dan po
preteku petnajstih koledarskih dni po objavi
v Uradnem listu RS, ob 10. uri v prostorih
investitorja.

Predstavniki ponudnikov, prisotni pri
javnem odpiranju morajo komisiji predloži-
ti ustrezna pooblastila.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 67/97 Ob-2602

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
Moravče, Trg svobode 4, Moravče, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za vodenje in nadzor

proračunskih naložb v letu 1997

1. Naročnik: Občina Moravče.
2. Predmet razpisa: vodenje (investicij-

ski inženiring) in strokovno tehnični nadzor
proračunskih naložb Občine Moravče na po-
dročjih komunalne, stanovanjske, energet-
ske dejavnosti in družbenih dejavnosti (šo-
le, vrtci, kulturni in športni objekti).

3. Lokacija, kjer se bodo izvajale nalo-
ge: območje Občine Moravče.

4. Ponudniki predložijo ločene ponudbe
za vodenje in nadzor naložb in sicer:

– za naložbe v višini do 2,000.000 SIT,
– od 2,000.000 SIT do 5,000.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 10,000.000 SIT,
– nad 10,000.000 SIT.
Ponudniki lahko predložijo tudi ločene

ponudbe po vrstah nadzora (gradbeni, stroj-
ni, elektro in drugi) in glede na zahtevnost
naložbe, vključno s kalkulativnimi osnova-
mi (število ur, cena ure itd.).

5. Orientacijska skupna vrednost naložb
po posameznih področjih:

– investicije v komunalno dejavnost (ce-
ste, kanalizacija, javna razsvetljava, sanaci-
ja plazov in vodooskrba) 135,000.000 SIT,

– investicije v stanovanjsko dejavnost
3,000.000 SIT,

– investicije v družbene dejavnosti
10,000.000 SIT.

6. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– dokazilo o registraciji za zahtevano de-

javnost,
– dokazilo o finančni boniteti,
– reference ponudnika,
– strokovno usposobljenost zaposlenih

delavcev (za posamezne vrste nadzora).
7. Merila za izbor najugodnejših ponud-

nikov:
– ponudbena cena,
– finančna boniteta ponudnika,
– reference in strokovnost.
8. Pisne ponudbe je potrebno oddati do

15. 7. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, v
zaprti ovojnici z napisom. »Javni razpis –
vodenje in nadzor – Ne odpiraj«.

9. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije za izdelavo ponudb na
tel. 061/731-044 pri Bricl Marjanu.

10. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih sejne sobe Občine Moravče, Trg svobo-
de 4, dne 15. 7. 1997 ob 13. uri.

11. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
ločene ponudnike za posamezna področja
naložb, prav tako si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

12. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v 15 dneh po oddaji ponudb.

Občina Moravče

Ob-2603

Na podlagi določil odredbe o postopkih
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Celje

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovitvena dela v

objektu Narodni dom v Celju
1. Investitor in naročnik je Mestna obči-

na Celje.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega izvajalca za naslednja dela:
a) Povečanje odra z zamenjavo konstruk-

cije in finalnega tlaka v glavni dvorani po
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skici, ki jo dobite pri investitorju. Orienta-
cijska cena del je 3,500.000 SIT.

b) Dobava in polaganje prefabriciranega
parketa v glavni in stranski dvorani. Orien-
tacijska cena del je 4,500.000 SIT.

c) Ureditev sanitarij za zaposlene, obi-
skovalce in ureditev garderob. Orientacij-
ska cena del je 5,000.000 SIT.

d) Beljenje glavne in stranske dvorane,
oljni opleski vrat ter zamenjava zaščite vo-
galov z medenino. Orientacijska cena del je
7,600.000 SIT.

3. Predviden pričetek del je takoj po iz-
biri izvajalca.

4. Rok za dokončanje del je 15. 9. 1997.
5. Vse informacije o načinu in obsegu

obdelave oziroma izvedbe dobijo ponudniki
pri Frideriku Polutniku, dipl. inž. arh., tele-
fon 063/484-822, ponedeljek, sreda in petek
od 7.30 do 9. ure.

6. Razpisni pogoji
Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in opravljanju

dejavnosti,
– ponudbeno ceno po priloženem enot-

nem popisu del; iz cene mora biti razvidna
vključitev prometnega davka,

– garancijski rok,
– reference ponudnikov pri opravljanju

tovrstnih del,
– fiksnost cen in plačilni pogoji,
– garancijo za resnost ponudbe in kvali-

tetno izvedbo.
7. Merila:
– fiksna cena,
– plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe po posameznih de-

lih,
– podatke o garanciji,
– rok izvedbe del,
– reference,
– ostale ponudbene ugodnosti.
Najugodnejša ponudba je tista, ki pred-

stavlja najboljšo kombinacijo vseh meril za
izbiro.

8. Ponudnik mora pisno ponudbo oddati
najkasneje do 12. ure 15. dne po objavlje-
nem razpisu na naslov Mestna občina Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje.

Javno odpiranje bo istega dne ob 13. uri
v prostorih sejne sobe Zavoda za planiranje
in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9.

Ponudbo je potrebno oddati ločeno po
posameznih delih  v zaprtih ovojnicah z
oznako – Ponudba, ne odpiraj – obnova Na-
rodnega doma.

9. Na odpiranje so vabljeni vsi predstav-
niki ponudnikov, ki morajo imeti pisno
pooblastilo za zastopanje.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo le-ti obveščeni v roku 10 dni od odpi-
ranja pondub.

Mestna občina Celje

Ob-2604

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
Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje

javni razpis
za gradnjo krožnega križišča – severna

vezna cesta – Opekarniška cesta –
Podjavorškova ulica v Celju

1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč ob-
čine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

2. Predmet razpisa je gradnja krožnega
križišča: severna vezna cesta – Opekarniška
cesta – Podjavorškova ulica v Celju.

3. Razpisna dokumentacija: dokumenta-
cija, PGD, PZI št.: 14/97-01, Vizura, d.o.o.,
Celje, je na razpolago interesentom deset
dni od dneva objave v Uradnem listu RS od
8. do 11. ure na naslovu Zavod za planiranje
in izgradnjo občine Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje, pri Branetu Gabrijanu, gr. inž.,
tel.: 063/484-822 int. 361, 368.

4. Orientacijska vrednost del: 30,000.000
SIT.

5. Predviden pričetek del je julij in do-
končanje konec avgusta 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– strokovnost kadrov interesenta,
– rok izvedbe del.
7. Ponudba mora vsebovati vse elemente

določene v 12. členu odredbe o postopku za

izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

8. Rok  za  oddajo  ponudb  je  15  dni
od objave v Uradnem listu RS na naslov:
Sklad stavbnih zemljišč občine Celje, ki ga
zastopa Zavod za planiranje in izgradnjo
občine  Celje,  Trg  celjskih  knezov  9,
3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako
»Ponudba za izgradnjo krožnega križišča –
Ne odpiraj!«

9. Odpiranje ponudb bo tri (delovne) dni
po izteku roka za oddajo ob 9.30  v prosto-
rih Zavoda za planiranje in izgradnjo Ob-
čine Celje, Trg celjskih knezov 9, v sejni
sobi.

Pri odpiranju ponudb prisotni predstav-
niki ponudnikov, morajo imeti pisno poob-
lastilo za zastopanje.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi ponudniki obveščeni v roku 10 dni
od odpiranja ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
občine Celje, ki ga zastopa

Zavod za planiranje in
izgradnjo občine Celje

Ob-2605

Na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Starše objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb šolskih avtobusnih prevozov za šolsko leto 1997/98

1. Naročnik: Občina Starše.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev za šolsko leto 1997/98 za Osnovno šolo Starše:

Osnovna Relacija Okvirni čas Število Predvideno

šola odhoda km št. učencev

Starše Brunšvik–Starše 6.45 7,5 50
Brunšvik–Starše 7.30 7,5 48
Prepolje–Marjeta 7.45 2 15
Starše–Brunšvik 12.40 7,5 50
Starše–Brunšvik 13.30 7,5 48
Marjeta–Prepolje 12.15 2 15

Dodatne informacije so na voljo na Ob-
čini Starše, Starše 93, pri Stanki Vobič.

3. Ponudnik mora ponudbi priložiti do-
kazila o izpolnjevanju pogojev za opravlja-
je prevozov.

4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– relacijo, za katero želi opravljati pre-

voze,
– ceno za km, ob upoštevanju km, ki so

navedeni v razpisu za posamezno relacijo
(polni km); navedena cena za km naj velja
za celotno šolsko leto 1997/98,

– ugodnosti, kolikor jih nudi za učence
na rednih avtobusnih linijah ali morebitne
ugodnosti pri prevozih, ki nosi predmet raz-
pisa.

5. Ponudnik mora ponudbo poslati v za-
prti kuverti z oznako Ponudba za šolske pre-
voze – Ne odpiraj, do ponedeljka 30. 6. 1997
na Občino Starše, Starše 93, 2205 Starše.

6. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
dne 2. 7. 1997 ob 10. uri na Občini Starše,
Starše 93, Starše.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da v pri-
meru nepredvidenih sprememb na začetku
šolskega leta ali med letom, z izbranim po-
nudnikom ne sklene pogodbe oziroma med
letom sproti dogovarja spremembe prevozov.

Občina Starše

Št. 352-60/6-97 Ob-2606

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo kuhinjske opreme za

kuhinjo v I. Osnovni šoli
v Rogaški Slatini

1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Iz-
letniška ulica 2, Rogaška Slatina.

2. Predmet razpisa: oprema kuhinje v
I. Osnovni šoli v Rogaški Slatini.

3. Orientacijska vrednost opreme je
8,000.000 SIT.

4. Rok dobave in vgradnje opreme do
20. 8. 1997.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2.

Informacije lahko dobite na tel.
063/814-222 ali po faksu 063/814-212.
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Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 2.000 SIT na žiro račun št.
50730-630-10-217 Občina Rogaška Slatina
s pripisom »Javni razpis oprema kuhinje«.

6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– dokazilo o boniteti (BON1, BON2),
– overjeno dokazilo o registraciji,
– vzorec kupoprodajne pogodbe s ponud-

benim predračunom,
– garancijske roke,
– organizacijo servisne službe,
– na osnovi projekta opreme kuhinje je

potrebno izdelati projekt energetskih pri-
ključkov za opremo s kotiranimi in označe-
nimi vsemi energetskimi priključki elemen-
tov (po izbiri najugodnejšega ponudnika).

7. Merila za izbiro najugodnješega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja ali zamika plačil,
– dobavni rok,
– garancija,
– servisna in montažna služba.
8. Pondube morajo prispeti na naslov:

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
3250 Rogaška Slatina, do 30. 6. 1997 do
12. ure, neglede na vrsto prenosa v zapeča-
teni kuverti z oznako »Ne odpiraj ponudba
– oprema kuhinje«.

9. Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1997
ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška Slatina.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Rogaška Slatina

Št. 3801-7/97-2 Ob-2607

Na podlagi določbe tretjega odstavka
76. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Računovodsko so-
dišče Republike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo revizije

računovodskih izkazov
1. Naročnik: Računsko sodišče Republi-

ke Slovenije, Ljubljana, Prežihova 4.
2. Predmet naročila: revizija računovod-

skih izkazov za leto 1996 po 21. členu za-
kona o računskem sodišču (Ur. l. RS, št.
48/94) pri naslednjih nadzorovanih osebah:

a) Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,

b) Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije,

c) Republiški zavod za zaposlovanje.
3. Ponudbe je treba poslati ločeno za po-

samezne revizije. Rok veljavnosti ponudb
naj bo najmanj 30 dni.

4. Na javni razpis se lahko prijavijo re-
gistrirane revizijske družbe.

5. Okvirna vrednost celotnega naročila
je 10 mio SIT.

6. Predvideni rok za dokončanje dela je
30. 11. 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– popolnost in preglednost ponudbe,
– strokovna usposobljenost izvajalca (re-

ference predvsem na področju javnih fi-
nanc),

– rok, v katerem bo ponudnik opravil
revizijo.

 Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo predložil najpopolnejši načrt izvedbe re-
vizije.

8. Plačilni pogoji so:
– 70% pogodbene vrednosti po predloži-

tvi predhodnega poročila,
– 30% pogodbene vrednosti po dokonč-

nosti poročila.
Plačilo bo izvršeno v roku 30 dni od

dneva izstavitve računa.
9. Rok  za  oddajo  ponudb  je  15  dni

od dneva objave tega razpisa v Uradnem
listu RS na naslov: Računsko sodišče Re-
publike Slovenije, Prežihova 4, 1000 Ljub-
ljana.

Ponudbe je treba poslati v zaprti kuverti
s pripisom: »Ne odpirajte – ponudba za iz-
vedbo revizije računovodskih izkazov – 2a
ali 2b ali 2c«. Nepravočasne ali nepravilno
opremljene ponudbe se vrnejo ponudnikom
neodprte.

10. Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1997
ob 12. uri v sobi št. 405 v 4. nadstropju
Računskega sodišča Republike Slovenije,
Prežihova 4, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se želijo
udeležiti odpiranja ponudb se morajo izka-
zati s pisnim pooblastilom za zastopanje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 20 dni od odpiranja ponudb.

12. Podrobnejše informacije so na voljo
vsak delovnik od 9. do 13. ure na tel.
178-58-43 pri mag. Nataši Knaubert-Šorli.

Računsko sodišče Republike Slovenije

Št. 26/97 Ob-2609

Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ul. heroja Staneta 1, na podlagi določil za-
kona o financiranju občin (Ur. l. RS, št.
80/94), zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96), odlo-
ka o proračunu Mestne občine Maribor za
leto 1997 (MUV, št. 13/97), 11. in 12. člena
odredbe o postopku izvajanja javnega nate-
čaja za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nakup računalniške opreme

1. Naročnik je Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1.

2. Predmet razpisa je nakup računalniške
strojne in programske opreme.

3. Podrobnejši opis konfiguracij, količ-
nine in drugi kriteriji  so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji, ki jo lahko zainteresirani
ponudniki dobijo ob predložitvi pooblastila
vsak delovni dan pri službi za informacijski
sistem in obdelavo podatkov, Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor.

4. Orientacijska vrednost razpisa:
35,000.000 SIT.

5. Rok dobave: do 7 dni po naročilu (suk-
cesivna dobava).

6. Merila za izbor: kakovost ponujene
opreme, reference ponudnika, servis, garan-
cijska doba, cena.

7. V skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna Mestne občine Maribor je rok
plačila najmanj 30 dni po izdobavi naroče-
ne opreme in računa.

8. Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

9. Naročnik si pridržuje pravico do od-
stopa od izbire brez povračila stroškov po-
nudnikov oziroma do sukcesivnega nakupa
v višini razpoložljivih sredstev.

10. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom zgoraj navedene
odredbe.

11. Rok oddaje ponudb, ki začne teči z
dnevom objave javnega razpisa, je 30. dan
od dneva objave razpisa, poštno priporoče-
no na naslov: Mestna občina Maribor, Mest-
na uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor ali
osebno v glavno pisarno v času uradnih ur
na istem naslovu.

12. Pisne ponudbe je treba oddati v zapr-
ti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, ponud-
ba«, »javni razpis za nakup računalniške
opreme«.

13. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo 3. delovni dan
po roku oddaje ponudb ob 10. uri v prosto-
rih Mestne občine Maribor.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni od dneva sprejetja sklepa o izbiri
ponudnika.

Mestna občina Maribor

Št. 74/97 Ob-2610

Mestna občina Ptuj na podlagi 81. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) ter 11. in 12.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za nakup osnovnih sredstev –

 računalniške opreme
1. Predmet javnega razpisa:
A) Osebni računalnik v konfiguraciji:

11 kom,
– Pentium 133 Mhz PCI,
– 16 Mb RAM,
– HDD ca. 1,5 Gb,
– FDD 3,5” 1,44,
– grafična kartica PCI 1 Mb 1280*1024,
– barvni monitor 14” LR NI 1024*768,
– tipkovnica Cherry G81 SLO WIN95,
– mini tower ohišje,
– miška Logitech ali Genius s podlogo,
– Windows 95 SLO OEM.
Osebni računalniki morajo biti specifici-

rani po komponentah z nazivom proizvajal-
ca in karakteristikami.

B) Tiskalnik HP LJ 6L – 4 kom,
C) Tiskalnik HP LJ 6P – 2 kom,
D) Tiskalnik HP DJ 870Cxi – 1 kom,
E) 1200 linijski tiskalnik FUJITSU

M3043 – 1 kom.
Vsa strojna oprema mora imeti:
– slovenske ateste ali ustrezne tuje ekvi-

valente,
– ustrezne gonilnike za uporabo pod ope-

racijskim sistemom Windows 95,
– tehnično dokumentacijo in navodila

(po možnosti v slovenskem jeziku).
Komponente ne smejo biti izdelane iz

zdravju škodljivih snovi.
Komponente, ki niso vgrajene v računal-

nik morajo biti v originalni embalaži z vso
ustrezno dokumentacijo.

F) Licenčna programska oprema MI-
CROSOFT:

– MS Office 95 standard SLO for Win-
dows 95 – 13 kom.
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G) Aplikativna programska oprema za
potrebe pisarniškega poslovanja (sprejemna
in glavna pisarna, evidenca dokumentarne-
ga gradiva):

– program bo načelno deloval  na strež-
niku ALPHA 1000A v okolju WINDOWS
NT 4.0 (možne so druge rešitve),

– odjemalci so tipa Windows 95,
– predvideno število uporabnikov je 20.
Programska oprema mora biti izdelana v

skladu z uredbo o pisarniškem poslovanju
in o dolžnostih upravnih organov do doku-
mentarnega gradiva (Ur. l. RS, št. 72/94 in
82/94).

H) Zaščitni ekranski filtri – 35 kom
– zmanjšanje refleksije najmanj 99%,
– prepustnost svetlobe več kot 60%,
– absorbcija valovanja do 100 Hz več

kot 99%,
– absorbcija valovanja do 500.000 Hz

več kot 95%,
– odvod elektrostatičnega naboja,
– ergonomska primernost,
– preprosta namestitev.
Zahtevane lastnosti morajo biti dokaza-

ne s primernimi atesti oziroma certifikati.
I) Usmerjevalniki sevanja – 25 kom.
2. Orientacijska vrednost razpisa znaša

8,500.000 SIT.
3. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

ovojnici z oznako »Ne odpiraj, ponudba ra-
čunalniška oprema«.

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

dejavnosti,
– bonitetno poročilo (BON-1, BON-2

obrazec), ki ni starejše od 30 dni,
– ceno, izraženo v SIT, z upoštevanimi

vsemi popusti in posebej prikazanim pro-
metnim davkom,

– skupno ceno za posamezno točko raz-
pisa,

– skupno ceno za vso ponujeno opremo,
– način plačila,
– čas veljavnosti ponube,
– dobavni rok,
– dokazilo o zagotovljenem servisu,
– garancijski roki,
– vzorec kupoprodajne pogodbe.
5. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

izbere nobenega ponudnika, se odloči le za
delni nakup opreme in izbere različne po-
nudnike za posamezne sklope opreme. Pred-
met razpisa bo predvidoma realiziran po de-
lih. Dinamika izdobave opreme in plačil bo
dogovorjena s pogodbo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– razmerje cena/kvaliteta ponujene opre-
me,

– dobavni in garancijski roki,
– servisni pogoji,
– možnost vračila opreme, ki ne bi ustre-

zala ponujeni v razpisu ali potrebam naroč-
nika,

– reference in dosedanje izkušnje naroč-
nika s ponudnikom,

– način plačila (prilagodljivost ponudni-
ka zahtevam naročnika iz 5. točke),

– ostale ugodnosti ponudnika (količin-
ski popusti, možnost izobraževanja uporab-
nika, brezplačna literatura...).

7. Ponudbe morajo prispeti najkasneje 15
dni po objavi razpisa do 12. ure na naslov:

Mestna občina Ptuj, Občinski urad, Odde-
lek za splošne zadeve, Mestni trg 1/I, 2250
Ptuj.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po izteku roka za oddajo ob 9. uri v
prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
mala sejna soba.

9. Ponudb, ki ne bodo vsebovale zahteva-
ne dokumentacije ali ne bodo prispele v do-
ločenem roku, komisija ne bo obravnavala.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri najugodnejšega ponudnika v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Ptuj

Ob-2622

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca plinifikacije centra

mesta Vrhnika
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška

1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: izgradnja plinovod-

nega omrežja za plinifikacijo centra mesta
Vrhnika, tako imenovane zanke »K«.

3. Okvirna vrednost investicije znaša
13,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: definirano po po-
godbi (fazna izvedba).

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije, ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).

6. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša

od treh mesecev,
– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo,
– ponudbeno ceno.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– reference za že izvedena podobna dela

na območju Občine Vrhnika,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Občini Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika, na Oddelku za prostor in komu-
nalne zadeve, pri Andreju Treven dipl, inž.,
tel. 755-121.

Cena razpisne dokumentacije znaša
25.000 SIT.

9. Rok dostave ponudbe je 3. 7. 1997 do
12. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška
1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni ovoj-
nici z oznako »Ne odpiraj! – ponudba za
izvedbo plinifikacije centra mesta Vrhni-
ka«. Ponudbe poslane po pošti morajo pris-
peti na navedeni naslov najkasneje do 3. 7.
1997 do 12. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1997
ob 13. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tr-
žaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki mora-
jo predložiti pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-2624

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok iz naselij
Zavrh, Pokojišče  in Padež

v Osnovno šolo dr. Ivana Korošca v Borovnici
1. Investitor: Občina Vrhnika.
2. Predmet razpisa: opravljanje prevozov otrok iz naselij Zavrh, Padež in Pokojišče v

Osnovno šolo Dr. Ivana Korošca v Borovnici.
3.

Relacija Okvirno število Okvirni čas Okvirni čas Št. km
učencev prihoda odhoda

Zavrh 3 x 7.15
Padež Borovnica 11 2 x 7.50 13.10 23,5
Pokojišče

4. Za vse dodatne informacije ponudni-
ki lahko kličejo po telefonu 755-121, int.
235.

5. Ponudbe za prevoze veljajo za šolsko
leto 1997/98. Pogodbe bodo sklenjene od
1. 9. 1997 do 30. 6. 1998 z možnostjo po-
daljšanja za naslednja štiri leta.

6. Najugodnejši ponudnik za opravljanje
prevozov na določeni relaciji bo izbran na
osnovi meril za izbor:

– kakovost ponujene storitve,
– konkurenčnost ponudbe,
– ponujene cene,
– predložene reference ponudnika.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in sedež ponudnika (registracija),

– podatke o prevoznem sredstvu,
– vzorec pogodbe,
– predračun,
– struktura cene,
– datum, do katerega ponudba velja,
– način obračunavanja storitve,
– način določanja in korekcije cene,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti storitve,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
8. Naročnik si pridržuje pravico, v pri-

meru odstopa izbranega najugodnejšega
ponudnika ali ob neizpolnjevanju pogodbe-
nih obveznosti, da lahko takoj prekine po-
godbo in povabi k podpisu drugega naju-
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godnejšega ponudnika po tem javnem raz-
pisu.

Naročnik si pridržuje pravice spremem-
be časa prihoda in odhoda ter število učen-
cev.

Naročnik ni obvezen sprejeti najcenejšo
ponudbo  kot najugodnejšo.

9. Rok za oddajo ponudb je 30. 6. 1997
do 9. ure. Odpiranje ponudb bo 30. 6. 1997
ob 9.30 v sejni sobi Občine Vrhnika, Tr-
žaška c. 1, (I. nadstropje).

10. Ponudbe pošljite na Občino Vrhni-
ka, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, Oddelek za
družbene dejavnosti, v zaprti kuverti, z oz-
nako »Ne odpiraj – ponudba za šolske pre-
voze«.

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

Izbrani ponudnik (ponudniki) mora pod-
pisati pogodbo najpozneje v 30 dneh od
odločitve o izbiri.

Ob-2623

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnove vodovoda

»Borovniški vršaj« Vrhnika
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška

1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: obnova vodovoda

»Borovniški vršaj« Vrhnika.
3. Okvirna vrednost investicije znaša

20,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: oktober 1997.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije, ter 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).

6. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša

od treh mesecev,
– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo,
– ponudbeno ceno.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega pon-

dunika so:
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– reference za že izvedena podobna dela

na območju Občine Vrhnika,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Občini Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika, na oddelku za prostor in komunal-
ne zadeve, pri Andreju Treven dipl. inž., tel.
755-121.

Cena razpisne dokumentacije zneša
25.000 SIT.

8. Rok dostave ponudbe je 3. 7. 1997
do 13. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapeča-
teni ovojnici z oznako »Ne odpiraj! – po-
nudba za izbiro izvajalca Borovniški vršaj.
Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti

na navedeni naslov najkasneje do 3. 7. 1997
do 13. ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1997
ob 14. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tr-
žaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki mora-
jo predložiti pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Vrhnika

Št. 641/97 Ob-2608

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94,
objavlja Občina Turnišče

javni razpis
za oddajo del: izdelava projektno

gradbene dokumentacije in projektov za
izvedbo čistilnih naprav za kraje:

– Turnišče - Renkovci 3600 E
– Nedelica - Gomilica 1600 E
1. Naročnik: Občina Turnišče, Ulica Šte-

fana Kovača 73, Turnišče.
2. Predmet razpisa: izdelava projektno

gradbene dokumentacije in projekta za iz-
vedbo del čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode krajev:

– Turnišče - Renkovci 3600 E,
– Nedelica - Gomilica 1600 E,
ki mora biti izdelan skladno s projektno

nalogo.
3. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
prostorih Občine Turnišče pri Marjanu Gju-
ra, kjer je na vpogled tudi vsa do sedaj
izdelana projektna dokumentacija - idejni
projekti.

Rok za dvig razpisne dokumentacije je
7 dni po objavi v Uradnem listu RS.

4. Vrednost razpisanih del: predvidena
vrednost izvajanja pogodbenih del znaša:
5,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe :
– predvideni pričetek del je julij 1997,
– rok dokončanja del je 3 mesece po pod-

pisu pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– kadrovska zasedenost projektivne or-

ganizacije,
– sestava projektne skupine, ki jo izvaja-

lec nudi za izvedbo projektiranja,
– finančno stanje ponudnika,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne

cene projekta,
– eventualne ostale ugodnosti, ki jih po-

nudnik še nudi po lastni presoji.
7. Plačilni pogoji: ponudnik naj navede

pod katerimi pogoji zagotavlja fiksne cene
in rok izdelave projektne dokumentacije.
Plačilni pogoji se določijo s pogodbo.

8. Pogodbena kazen: v primeru prekora-
čitve pogodbenega roka zaradi lastne kriv-
de bo ponudnik za vsak zamujeni dan plačal
penale in sicer v višini 0,5% za vsak dan,
vendar ne več kot 5% pogodbenega zneska.
Penali se obračunavajo pri končnem računu.

9. Obveznosti in pravice naročnika: na-
ročnik si pridržuje pravico medfazne kon-

trole izvajanja pogodbenega dela. V ta na-
men bo pooblastil svojega predstavnika.

10. Vsebina ponudbe: ponudba mora
vsebovati:

– ime in naslov ponudnika,
– overovljene podatke o registraciji, ki

niso starejši od 90 dni,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za iz-

vajanje razpisanih del,
– vzorec pogodbe,
– ponudbeni predračun za izdelavo idej-

nega projekta,
– okvirni opis predloga ponujene tehno-

loške rešitve,
– način obračuna ponujenih del,
– rok izdelave projektne dokumentacije

s terminskim planom izvajanja del,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedba odgovornih vodij del in odgo-

vornih projektantov,
– osebne reference odg. vodje del oziro-

ma odgovornega projektanta za tehnologi-
jo,

– reference ponudnika s področja izva-
janja razpisanih del,

– podatke o večjih sklenjenih poslih v
zadnjih dveh letih,

– izjavo o poznavanju terenskih razmer
in kanalskega sistema krajev Turnišče, Ren-
kovci, Nedelica, Gomilica (idejne rešitve).

11. Rok za dostavo ponudb je 1. 7. 1997
na naslov: Občina Turnišče, Ul. Štefana Ko-
vača 73, 9224 Turnišče, s pripombo “Ne
odpiraj” - Ponudba za ČN Turnišče - Ren-
kovci in Nedelica - Gomilica.

12. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
7. 7. 1997 v prostorih Občine Turnišče.

13. Zapisnik odpiranja ponudb bodo po-
nudniki dobili v 5 dneh po odpiranju po-
nudb. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.

14. Vse dodatne informacije lahko inte-
resenti dobijo pri Marjanu Gjuri, Občina
Turnišče na tel: 069/72-060.

Občina Turnišče

Ob-2595

Na podlagi statuta Občine Borovnica
(Naš časopis, marec 1995) objavlja Občina
Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica,

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
za izgradnjo meteorne in sanitarne

kanalizacije
1. Naročnik: Občina Borovnica, Papler-

jeva 22, Borovnica.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

izgradnjo meteorne in sanitarne kanaliza-
cije.

3. Lokacija: Zalarjeva cesta, Borovnica.
4. Orientacijska vrednost: 20,000.000

SIT.
5. Predvideni pričetek del: 10. 8. 1997,

dokončanje v 60 dneh.
6. Ponudba mora vsebovati:
I. firmo oziroma ime ponudnika,
II. dokazilo o registraciji,
III. reference na področju predmetnega

razpisa,
IV. vzorec pogodbe,
V. predračun del po postavkah,
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VI. delež stroškov podizvajalcev in nji-
hov seznam,

VII. datum do katerega ponudba velja in na-
čin določanja ter obračunavanja razlik v ceni,

VIII. terminski plan izvedbe,
IX. garancijske roke in način zavarova-

nja izpolnitve obveznosti,
X. ugodnosti, ki jih pri plačilu nudi po-

nudnik naročniku,
XI. navedbo pooblaščene osebe, ki na

zahtevo naročnika daje pojasnila v zvezi s
ponudbo.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena (fiksnost cen),
– plačilni pogoji (možnost kreditiranja),
– reference na področju predmetnega

razpisa
– garancija na izvršena dela.
*Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

najugodnejša.
8. Ponudniki si lahko ogledajo in dvig-

nejo razpisno dokumentacijo od 23. 6. 1997
do vključno 27. 6. 1997, in sicer od 8. do
12. ure, pri Sonji Čvorak, na naslovu Obči-
na Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica; tel.
061/746-126.

9. Pisne ponudbe morajo prispeti na na-
slov naročnika v zaprti kuverti z oznako
“javni razpis - kanalizacija” vključno do
10. 7. 1997, do 14. ure.

10. Odpiranje prispelih ponudb bo 11. 7.
1997, ob 10. uri, na naslovu naročnika.
Predstavniki ponudnika, ki bodo prisotni pri
odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Borovnica

Št. 353-00-1/95-1850-55 Ob-2625

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

na komunalni infrastrukturi v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, Odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet javnega razpisa:
A. Izgradnja vročevodov, daljinskega

nadzora, vgradnja merilne naprave za pre-
tok, povezava obtočnih črpalk na omrežju

1. Vročevod Koperska ul.–Ul. Matije
Murka v dolžini 100 m, DN 40–65 mm,

2. Vročevod Betnavska cesta–Pregljeva
c. in povezava do Ceste zmage v dolžini
400 m, DN 32–100 mm,

3. Vročevod po Beograjski ulici do Me-
telkove v dolžini 130 m, DN 300 mm,

4. Vročevod po Ljubljanski do Metelko-
ve v dolžini 130 m, DN 125–150 mm,

5. Izvedba daljinskega nadzora in uprav-
ljanja za 10 toplotnih postaj,

6. Prevezava obtočnih črpalk za vroče-
vodno omrežje, komplet cevovodi in arma-
ture DN 500 mm,

7. Vgradnja merilne naprave za pretok
vroče vode in regulacija recirkulacije z me-
ritvijo pretoka za kotla.

Ocenjena vrednost del je ca. 63. mio SIT.
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,

dokončanje del do oktobra 1997.
Podatki in razpisna dokumentacija iz toč-

ke A. tega razpisa so na razpolago na sede-
žu Toplotne oskrbe Maribor, Jadranska c.
28 (Janez Lavrenčič).

B. Merilno reducirna postaja Stražun
Strojna in elektro instalacijska ter mon-

tažna dela v MRP Stražun.
Ocenjena vrednost del je ca. 17 mio SIT.
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,

dokončanje del do 15. 9. 1997.
Podatki iz točke B. tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 108/I (Boris
Škerbinek).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 8.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 »Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti« z virmanskim nalo-
gom 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, označeno: Ne odpiraj –
ponudba! in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispe-
ti do naročnika najkasneje do roka oddaje.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnosti postopka odpira-
nja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati  pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor
odsek za gospodarske javne službe

Št. 8-02-5999/1-97 Ob-2627

Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja na osnovi 53. člena zakona o graditvi
objektov, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

investicijskih del na objektu Cikava
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvajanje, gradbeno obrtniških in instalacij-
skih del pri »preureditvi objekta garaže in
skladišča na Cikavi v Novem mestu v po-
slovni objekt Telekom s skladišči«.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično
dokumentacijo, popise del in razpisne po-
goje lahko ponudniki dobijo v tajništvu
Poslovne enote Novo mesto, Novi trg 7a,
soba 90.

Natančnejše informacije o razpisni do-
kumentaciji dobijo ponudniki pri Ivanu Go-
lobiču v sobi 78 (tel. 068/371-030) ali pri
Jožetu Reberšaku, vodji DE (tel
068/324-250).

4. Naziv objekta: Poslovni objekt Tele-
kom na Cikavi.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
26,000.000 SIT.

6. Predvideni pričetek del: takoj po pod-
pisu pogodbe in predaji objekta izvajalcu.

Predviden rok dokončanja del: v 60 dneh.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-

nomsko, komercialno in pravno.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe

morajo prispeti na naslov Telekom Sloveni-
je, p.o., Poslovna enota Novo mesto, Novi
trg 7a, 8000 Novo mesto, soba 90 (tajništvo
PE) do 22. 7. 1997 do 12. ure.
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Priporočene pošiljke, ki bodo pravoča-
sno oddane in bodo prispele po navedenem
terminu, se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
Poslovni objekt Cikava.

Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje pondub bo 24. 7. 1997 ob
12. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a.

Telekom Slovenije
PE Novo mesto

Št. 6/14-1673/2-97 Ob-2628

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o nači-
nu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izgradnjo krajevnega kabelskega in

razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Kokrica, Mlaka in optičnega kabla

Kranj–Kokrica
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo krajevnega kabelskega in raz-
vodnega omrežja (KKO + RNO) Kokrica,
Mlaka in optičnega kabla Kranj–Kokrica.

3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo in podrobnejša navodila lahko
ponudniki dvignejo od 23. 6. 1997 dalje na
sedežu investitorja, in sicer v Službi za in-
vesticije PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj, v vložišču ali pri Tomažu Pintarju, v
sobi št. 36, tel. 064/26-20.

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del: 70,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Kokrica, Mlaka.
6. Pričetek in dokončanje del: predvide-

ni rok za začetek del je 15. 7. 1997, predvi-
deni rok za zaključek del pa je 30. 10. 1997.

7. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo izvajalci del, ki so registrirani za grad-
njo telekomunikacijskih kabelskih omrežij,
imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov ter izkušnje pri gradnji kra-
jevnih kabelskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.

8. Merila za izbor: najugodnejše ponud-
be so opredeljene v razpisnih pogojih inve-
stitorja.

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno 30. 6.
1997 do 13. ure na naslov Telekom Slovenije,
p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Kranj,
Mirka Vadnova 13, Kranj ali oddajte osebno
v pisarni vložišča v I. nadstropju poslovne
stavbe v Kranju, Mirka Vadnova 13.

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 internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v enem iz-
vodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo krajevnega
kabelskega in razvodnega omrežja (KKO +
RNO) Kokrica, Mlaka in optični kabel
Kranj–Kokrica”.

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
1. 7. 1997 ob 8.30 v sejni sobi – I. nadstrop-

je objekta B Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj.

Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

Št. 52/97 Ob-2629

Na podlagi zakona o javnih naročilih za oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Črna na Koroškem objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok in predšolskih

otrok v Občini Črna na Koroškem za šolsko leto 1997/98
1. Občina Črna na Koroškem objavlja razpis za zbiranje ponudb za pridobitev najugod-

nejših ponudnikov za opravljanje prevozov osnovnošolskih in predšolskih otrok v šolskem
letu 1997/98.

2. Seznam razpisnih relacij:

Relacija KM št. otrok prihod* odhod**
osn. šol./mala šola

1. Koprivna:
Črna–Koprivna (trafo Jelen)–Črna 16 2 vozni red

2. Žerjav:
Žerjav–Črna–Žerjav 29 vozni red

3. Topla:
šola Črna–Rudnik
Topla–šola Črna 18,5×2=37 km 5   7.00 13.35

4. Podpeca:
šola Črna–Mitnek–šola Črna 12×2=24 km 13 2 7.20            13.15

5. Ludranski vrh, Javorje:
šola Črna–Sp. Javorje
(Kompri)–Prhanija–šola Črna 12×2=24 km 12 5 7.20            13.45

6. Bistra:
šola Črna–Visoki
most–Mlinarsko–Garaže
Plaznik–šola Črna 20×2=40 km 12   7.00 13.15

7. Mušenik–Podpeca–Črna 16,2×2=32,4 km 2 7.00 13.00
8. Jazbina–OŠ Javorje–Jazbina 16×2=32 km 3   7.00 13.00

Opomba:

** prihod na končno postajo

** odhod s končne postaje

3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje sto-
ritve morajo nuditi kvalitetno in v skladu s
cestno-prometno zakonodajo.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firma oziroma ime in priimek ponud-

nika,
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za dejavnost pre-

voza oseb, ki ne sme biti starejše kot 3 me-
sece,

– točno relacijo za katero se prijavlja,
– podatki o prevoznem sredstvu,
– bruto cena polnega prevoženega km

glede na konfiguracijo terena, oziroma iz-
hodiščno bruto ceno šolske vozovnice v
okviru  javnega  prevoza  oseb  v  prostem
in linijskem cestnem prometu za 1. in 2.
točko,

– plačilni pogoji in fiksnost cene,
– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.

Ponudniki oddajo ponudbe za vsako re-
lacijo posebej.

5. Rok za oddajo ponudb je 3. 7. 1997 do
12. ure, javno odpiranje ponudb je 3. 7.
1997 ob 13. uri na sedežu Občine Črna na
Koroškem, Center 101.

6. Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudbe za
šolske prevoze”. Na kuverti mora biti ozna-
čeno, kdo je ponudnik.

7. Izbiro najugodnejših ponudnikov bo
opravila razpisna komisija za prevoze os-
novnošolskih otrok, na podlagi meril, ki so:
ponudbena cena, kvaliteta vozil, plačilni po-
goji, izkušnje pri prevozu šolskih otrok, dru-
ge ugodnosti ponudnika.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši ponudnik.

Pridržujemo si pravico spremembe rela-
cij, voznega reda in število otrok.

8. Pridržujemo si tudi pravico, da v pri-
meru odstopa izbranega najugodnejšega po-
nudnika ali ob neizpolnjevanju pogodbenih
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obveznosti, takoj prekinemo pogodbo in po-
vabimo k podpisu za storitev opravljanja
prevozov drugega najugodnejšega ponudni-
ka po tem javnem razpisu.

9. Ponudniki bodo o izbiri pismeno ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Vse informacije v zvezi z razpisom lah-
ko dobite pri ravnateljici Osnovne šole Čr-
na, Jožici Ovnič, tel. 0602/38-111 in pri
tajnici občinske uprave Občine Črna na Ko-
roškem, Nadi Vačun, tel. 0602/38-106.

Občina Črna na Koroškem

Ob-2630

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
 vzdrževanje temeljnih topografskih

načrtov v merilu 1 : 5000
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.

2. Predmet razpisa je vzdrževanje temelj-
nih topografskih načrtov v merilu
1 : 5000 (TTN 5) na petih zaključenih ob-
močjih, skupaj 14 listov:

2.1. Območje “Laško”,
2.2. Območje “Ljutomer”,
2.3. Območje “Maribor”,
2.4. Območje “Ormož”,
2.5. Območje “Ptuj”.
Posamezni ponudniki lahko kandidirajo

za izvedbo naloge na posameznem območju
ali na več območjih hkrati. Naročnik bo
opravil izbiro najugodnejšega ponudnika lo-
čeno, tj. 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 tel. 178-49-18 (Vesna Divjak).

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.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja
oziroma zahteve po pojasnilih dostaviti iz-
ključno v pisni obliki, z oznako “Javni raz-
pis za vzdrževanje TTN 5 – vprašanja”, in
sicer najkasneje do 1. 7. 1997 do 14. ure v
sprejemno pisarno ali po faksu na št.
061/178-49-09.

Naročnik bo pisno odgovoril izključno
na pravočasno prispela pisna vprašanja.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,800.000 SIT, in sicer:

– območje pod 2.1. točko – 2,100.000
SIT,

– območje pod 2.2. točko – 700.000 SIT,
– območje pod 2.3. točko – 3,500.000

SIT,
– območje pod 2.4. točko – 2,100.000

SIT,
– območje pod 2.5. točko – 1,400.000

SIT.
5. Zaželjeno je, da se dela za območja

pod 2.1., 2.2. in 2.3. točko z deli prične
takoj po podpisu pogodbe in da se dokonča-
jo v roku dveh mesecev oziroma do 15. 10.

1997. Za območji pod 2.4. in 2.5 točko je
predvideno, da se dela pričnejo v mesecu
septembru in dokončajo najkasneje do
20. 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. točka).

Podrobnejše zahteve glede vsebine in ob-
like ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

7. Rok za oddajo ponudb je 5. 8. 1997,
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, tj. 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 vzdrževanje TTN 5 (navedba po-
sameznega razpisanega območja, na katero
se nanaša ponudba)”.

V primeru, da ponudnik kandidira za
izvedbo del na dveh ali več razpisanih ob-
močij hkrati, zadostuje, da podatke oziro-
ma dokumente, zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (“Razpisni pogoji”) pod 1. toč-
ko, 1–9 alinee, predloži le enkrat. Ti po-
datki oziroma dokumenti naj bodo
predloženi v posebni ovojnici z oznako po-
nudnika in navedbo “Ne odpiraj – ponudba
za razpis za vzdrževanje TTN 5 – skupna
dokumentacija”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 5. 8. 1997 ob
9.30 v prostorih GURS (sejna soba). Pred-
stavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpi-
ranju ponudb, morajo predložiti pisno poob-
lastilo za zastopanje, sicer nimajo pravice
dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– predložene reference in izkušnje po-

nudnika,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
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,
nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izlo-
čene. Prav tako bodo izločene iz nadaljnje-
ga postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da te-
meljijo  na  neresničnih  navedbah  ali
podatkih.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 3/97 Ob-2631

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektov
povezne ceste s podvozom med ind. cono

I in II v Velenju
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč

Mestne občine Velenje.
2. Predmet razpisa je izdelava projektov

za pridobitev gradbenega dovoljenja in za
izvedbo povezne ceste s podvozom med ind.
cono I in II v Velenju, ki obsega:

– lokacijsko dokumentacijo,
– cestno omrežje z odvodnjavanjem,
– podvoz,
– železniško omrežje,
– elektriko – javno razsvetljavo.
3. Predviden rok pričetka del je avgust

1997.
4. Ponudba mora vsebovati zlasti nasled-

nje elemente:
– naslov oziroma firmo ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji in od-

ločbo za opravljanje dejavnosti,
– reference podjetja s seznamom kadrov,
– ponudbeno ceno,
– garancijske roke.
5. Razpisno dokumentacijo dobijo inte-

resenti v tajništvu Zavoda za urbanizem Ve-
lenje, Trg mladosti 2, Velenje vsak dan od
8. do 12. ure. Stroške dokumentacije, ki
znašajo 4.000 SIT za dokumentacijo, plača-
te na ŽR Zavod za urbanizem Velenje šte-
vilka 52 800-601-21527.

6. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika izvajalca so:

– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-
mer najnižja cena ni merilo za izbor izvajal-
ca,

– kompletnost ponudbe,
– strokovna usposobljenost in primernost

izvajalca,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok dokončanja,
– opcija ponudbe.
7. Ponudbe morajo biti dostavljene do

10. 7. 1997 do 12. ure v tajništvo Zavoda za
urbanizem Velenje, Trg mladosti 2.

Na kuverti mora biti javno in čitljivo
napisano »Podvoz v ind. coni« in »Ne odpi-
raj – ponudba«.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in mora prispeti na naveden naslov najka-
sneje do roka za oddajo ponudb.

8. Odpiranje ponudb bo javno 10. 7. 1997
ob 13. uri v sejni sobi Zavoda za urbanizem
Velenje, Trg mladosti 2.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 30 dni od dneva oddaje
ponudb.

Št. 3/97 Ob-2632

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

gradnjo parkirišč in komunalne opreme
v Velenju

1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Velenje.

2. Predmet razpisa je izgradnja nasled-
njih objektov:
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2.1. gradnja transformatorske postaje
2 x 20/0,4 kV s priključnim kablovodom 20
kV v ZN Trebuša v Velenju. Ocenjena vred-
nost del je 25,000.000 SIT.

2.2. gradnja toplovoda v ZN Trebuša.
Ocenjena vrednost del je 25,000.000 SIT,

2.3. izgradnja peš poti preko igrišča Cen-
tra srednjih šol v Velenju. Ocenjena vred-
nost del je 6,000.000 SIT,

2.4. Gradnja parkirišča na Šaleški in Ru-
darski cesti v Velenju. Ocenjena vrednost
del je 30,000.000 SIT.

3. Predviden rok pričetka del je septem-
ber 1997.

4. Ponudba mora vsebovati zlasti nasled-
nje elemente:

– naslov oziroma firmo ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji in od-

ločbo za opravljanje dejavnosti,
– reference podjetja s seznamom kadrov

in opreme,
– ponudbeno ceno,
– garancijske roke.
5. Razpisno dokumentacijo dobijo inte-

resenti v tajništvu Zavoda za urbanizem Ve-
lenje, Trg mladosti 2, Velenje vsak dan od
8. do 12. ure. Stroške dokumentacije, ki
znašajo 5.000 SIT za dokumentacijo, plača-
te na ŽR Zavoda za urbanizem Velenje šte-
vilka 52 800-601-21527.

6. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika izvajalca so:

– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-
mer najnižja cena ni merilo za izbor izva-
jalca,

– fiksnost cen,
– rok dokončanja,
– reference za tovrstna dela,
– opcija ponudbe,
– registracija podjetja in odločba o iz-

polnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti.

7. Ponudbi mora biti priložena izjava, da
je ponudnik proučil terenske razmere in ob-
seg del in da nima pripomb, oziroma jih
napiše v posebni prilogi.

8. Ponudbe morajo ponudniki dostaviti
najkasneje do 10. 7. 1997 do 12. ure v taj-
ništvo Zavoda za urbanizem Velenje, Trg
mladosti 2. Ponudba mora biti v zapečateni
kuverti z napisom:

»Ponudba za gradnji TP Trebuša z VN
dovodom« in »Ne odpiraj!«,

»Ponudba za toplovod Trebuša« in Ne
odpiraj«,

»Ponudba za peš pot« in »Ne odpiraj«,
»Ponudba za parkirišče na Šaleški in Ru-

darski« in »Ne odpiraj«.
Ponudbe  morajo  prispeti  na  naveden

naslov najkasneje do roka za oddajo po-
nudb.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1997
ob 13.30 v sejni sobi Zavoda za urbanizem
Velenje, Trg mladosti 2, Velenje.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 30 dni od dneva od-
daje ponudb.

11. Informacije lahko dobijo ponudniki
na Zavodu za urbanizem Velenje, Trg mla-
dosti 2, Velenje, na telefonu (063) 856-321
vsak dan od 7. do 8. ure, kontaktna oseba je
Vlasta Štajner.

Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Velenje

Št. 352-151/97 Ob-2633

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Celje – Sklad stavbnih zem-
ljišč Občine Celje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo osnutka

sprememb in dopolnitev ZN Industrija –
Jug za kompleks bivšega Izletnikovega

avtobusnega terminala v Celju – osnutek
za javno razgrnitev

1. Naročnik: Mestna občina Celje –
Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.

2. Predmet razpisa: izdelava osnutka
sprememb in dopolnitev ZN Industrija – Jug
za kompleks bivšega Izletnikovega avtobu-
snega terminala v Celju (v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve).

3. Pričetek razpisanih del je predviden
po podpisu pogodbe v juliju 1997. Orienta-
cijski rok za izdelavo razpisane naloge je
3 mesece po podpisu pogodbe za izdelavo
osnutka za javno razgrnitev, ki mora biti
izdelan skladno z veljavno zakonodajo.

4. Orientacijska vrednost del znaša
1,800.000 SIT.

5. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz pro-
jektne naloge. Čas veljavnosti ponudbe mo-
ra biti najmanj 45 dni.

6. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije v zvezi
z razpisom v Mestni občini Celje, Zavodu
za planiranje in izgradnjo, Trg Celjskih kne-
zov 9, Celje, tel. 063/48-48-22, pri Maji
Sekulič.

7. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti v tajništvo Zavoda za planira-
nje in izgradnjo, Trg Celjskih knezov 9,
Celje, do vključno 1. 7. 1997 do 10. ure.
Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti z
oznako »Ne odpiraj – Ponudba za spremem-
be in dopolnitve ZN Industrija – Jug za kom-
pleks bivšega Izletnikovega avtobusnega
terminala v Celju«.

8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 3. 7. 1997 ob 10. uri na istem
naslovu. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje pri odpiranju ponudb.

9. Najugodnejši ponudnik bo izbran na
osnovi naslednjih meril:

– ugodnejša cena in plačilni pogoji,
– kompletnost ponujenih del,
– usposobljenost in registracija delovne

skupine,
– ugodnejši roki izdelave naloge in ga-

rancija za njihovo doseganje.
10. Ponudniki bodo o izboru izvajalca

obveščeni najkasneje v 10-ih dneh po za-
ključenem roku za vložitev ponudb.

Mestna občina Celje
Sklad stavbnih zemljišč

Občine Celje

Ob-2634

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in

načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo diesel agregatov
1. Predmet razpisa je izdelava projektne

dokumentacije s pridobitvijo potrebnih do-
voljenj, dobava in montaža diesel agregatov
za rezervno električno napajanje v objektih
Agencije  Rapublike Slovenije za plačilni
promet, podružnice Celje, Kranj, Kočevje,
Krško, Postojna in Trbovlje.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v juliju
1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Agenciji Republike Sloveni-
je za plačilni promet, centrali Ljubljana na
Tržaški 16 dne 26. in 27. 6. 1997 med 11. in
13. uro ter se hkrati dogovorijo za ogled
objektov zaradi priprave ponudbe, vse pod
pogojem, da predložijo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, organizirana servisna mreža (zago-
tavljanje rezervnih delov, odzivni čas) in
rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 10. 7. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, centrala Ljub-
ljana, Tržaška 16.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako »Ne odpiraj – javni razpis
– agregati«.

Za pravočasno predloženo se bo štela
ponudba, ki bo investitorju predložena v
zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 1997
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. toč-
ke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-2635

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljajo Slovenske
železnice, d.d.

javni razpis
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izvedba podhoda pod

železnico–Puharjeva ulica–Cesta pod tur-
nom  v Ljubljani.

3. Rok izvedbe: 4 mesece.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 100,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki ob predložitvi potrdila o pla-
čilu kupnine v prostorih Slovenskih želez-
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nic, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, soba
210 pri Branki Potočnik-Kranjc, dipl. inž. gr.
(tel. 13-13-144, int. 2327) od objave med
9. in 11. uro. Kupnina za razpisno dokumen-
tacijo v vrednosti 30.000 SIT mora biti naka-
zana na račun št. 50100-601-5014744.

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

nudijo:
– boljše reference (izdelava večjega šte-

vila istovrstnih ali podobnih objektov),
– boljše finančne pogoje (kredit, itd),
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 29. 7. 1997 do

9. ure v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na, soba 205.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1997

ob 11. uri v prostorih investitorja.
9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 30 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 32/97 Ob-2636

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

prenovitvenih del v dvorani
Šentjakobskega gledališča v Ljubljani

1. Naročnik: Šentjakobsko gledališče,
Krekov trg, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izdelava sekundar-
nega poda (podija v dvorani), menjava tal-
nih oblog, prenova dvoranskih sedežev in
obnova dvoranskih sten.

3. Ocenjena vrednost znaša približno
8,000.000 SIT.

4. Pričetek del: takoj po končanem iz-
boru najugodnejšega izvajalca, zaključek
del: do 20. avgusta 1997.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob plačilu 5.000 SIT v petih
dneh po objavi v Uradnem listu RS v tajniš-
tvu Šentjakobskega gledališča med 8. in 12.
uro (tel.: 131-54-05).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena v odvisnosti
od kvalitete (vključen p.d.), solventnost, re-
ference pri izvajanju tovrstnih del, rok za
izvedbo del, garancijski rok in pogoji ga-
rancije, način zavarovanja izpolnitve obvez-
nosti, finančni pogoji za zagotavljanje fik-
sne cene izvedbe, ostale ugodnosti ponud-
nika.

7. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je
30. 6. 1997 do 12. ure na naslov Šentjakob-
sko gledališče, Krekov trg, 1000 Ljubljana,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za adapta-
cijo dvorane«.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 7.
1997 ob 12. uri na istem naslovu.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Šentjakobsko gledališče

Št. 73/97 Ob-2643

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zupanči-
čeva 6, Ljubljana, objavlja na podlagi odred-

be o postopku in izvajanju javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za ureditev okolja pri gradnji  Srednje

živilske šole v Mariboru
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izvedbo ureditve okolja,
dela zunanje kanalizacije in hortikulture.

2. Ponudniki lahko dobijo informacije in
do vključno 14. dne po objavi dvignejo raz-
pisno dokumentacijo na Projekt MR inženi-
ring, d.d., Maribor, tel (062) 229-70-30 (Sta-
nislav Urek), vsak dan med 8. in 12. uro. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o vplačilu 30.000 SIT na ž.r.
51800-601-10612.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 75 mio SIT.

4. Predvideni rok izvedbe del je do
30. 9. 1997.

5. Ponudbe morajo vsebovati predvsem:
a) ime in naslov ponudnika, navedbo

kontaktne osebe,
b) dokazila o registraciji, odločbo uprav-

ne enote, matično ter davčno številko,
c) fiksno ceno, ki mora vsebovati pred-

pisani prometni davek (avansa ni!),
č) večje reference ponudnika  v zadnjih

treh letih,
d) BON 1, 2 in 3, ki niso starejši od 30

dni,
e) opcijo ponudbe,
f) rok dobave in vgradnje opreme,
g) plačilne pogoje,
h) garancijski rok.
6. Merila za izbor so predvsem:
– usposobljenost za izvajanje ponudbe-

nih del,
– reference,
– cene (najnižja ponudba ni nujno, da je

najugodnejša),
– roki,
– bonitete.
7. Ponudniki naj upoštevajo naslednjo

verjetnost plačil opravljenih del: 45 mio SIT
v letu 1997, preostali del pa februarja in
marca 1998.

Naročnik si pridržuje pravico skleniti po-
godbo v zmanjšanem obsegu od razpisane-
ga, ali pa tudi odpovedati sklenitev pogod-
be, ne glede na vzrok.

8. Detajlnejši pogoji in navodila bodo
podani v posebnih razpisnih pogojih, ki so
sestavni del razpisnega gradiva.

9. Rok prispetja ponudb je najkasneje do
30 dne po objavi, do 12. ure, na naslov
Projekt MR inženiring, d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10. Odpiranje ponudb bo iste-
ga dne ob 14. uri.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako »Ponudba – Ne odpiraj –
ureditev okolja za SŽŠ«, na kuverti pa mo-
rajo biti navedeni tudi podatki ponudnika
(naslov, telefon, telefaks).

10. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne klavzule ne bomo upoštevali.

11. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni.

Št. 73/97 Ob-2644

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zupanči-
čeva 6, Ljubljana, objavlja na podlagi odred-

be o postopku in izvajanju javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za dobavo in vgradnjo opreme za novo

Srednjo živilsko šolo v Mariboru
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za dobavo in vgradnjo opre-
me splošnih in specialnih učilnic, kabinetov
ter upravnih prostorov.

2. Ponudniki lahko dobijo informacije in
do vključno 14. dne po objavi dvignejo raz-
pisno dokumentacijo na Projekt MR inženi-
ring, d.d., Maribor, tel (062) 229-70-30 (Sta-
nislav Urek), vsak dan med 8. in 12. uro. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o vplačilu 30.000 SIT na ž.r.
51800-601-10612.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 80 mio SIT.

4. Predvideni rok izvedbe del je do
30. 9. 1997.

5. Ponudbe morajo vsebovati predvsem:
a) ime in naslov ponudnika, navedbo

kontaktne osebe,
b) dokazila o registraciji, odločbo uprav-

ne enote, matično ter davčno številko,
c) fiksno ceno, ki mora vsebovati pred-

pisani prometni davek (avansa ni!),
č)  reference ponudnika  v zadnjih treh

letih, na večjih, predvsem šolskih objektih,
d) BON 1, 2 in 3, ki niso starejši od 30

dni,
e) opcijo ponudbe,
f) rok dobave in vgradnje opreme,
g) plačilne pogoje,
h) garancijski rok.
6. Merila za izbor so predvsem:
– usposobljenost za izvajanje ponudbe-

nih del,
– reference,
– cene (najnižja ponudba ni nujno, da je

najugodnejša),
– roki,
– bonitete.
7. Ponudniki naj upoštevajo verjetnost

plačil opravljenih del v marcu in aprilu
1998.

Naročnik si pridržuje pravico skleniti po-
godbo v zmanjšanem obsegu od razpisane-
ga, ali pa tudi odpovedati sklenitev pogod-
be, ne glede na vzrok.

8. Detajlnejši pogoji in navodila bodo
podani v posebnih razpisnih pogojih, ki so
sestavni del razpisnega gradiva.

9. Rok prispetja ponudb je najkasneje do
30 dne po objavi, do 12. ure, na naslov
Projekt MR inženiring, d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10. Odpiranje ponudb bo
istega dne ob 12.30.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako »Ponudba – Ne odpiraj –
oprema za SŽŠ«, na kuverti pa morajo biti
navedeni tudi podatki ponudnika (naslov,
telefon, telefaks).

10. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Va-
lutne in podobne klavzule ne bomo upošte-
vali.

11. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni.

Projekt MR inženiring, d.d.,
(po pooblastilu Ministrstva za

šolstvo in šport)
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Št. 110-1/97 Ob-2642A

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

ponovni javni razpis
za oddajo del: dokončna
premoženjskopravna in

zemljiškoknjižna ureditev
rekonstruiranega odseka reg. ceste

R 391 Kočevska Reka - Borovec
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
23. do 28. 6. 1997, strokovne informacije
pa vam posreduje Erna Bavčar, dipl. jur.
(tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
4,165.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 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 “Dokončna
premoženjskopravna ureditev reg. ceste
R 391 Koč. Reka-Borovec.” – E.B.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 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-2642B

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: PGD, PZI mode reg. ceste

R 340a/1252 Sestre Logar-Pavličevo
Sedlo

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
23. do 28. 6. 1997, strokovne informacije
pa vam posreduje Karmen Dešman, dipl.
inž. (tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 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 “ PGD, PZI
ceste Sestre Logar-Pavličevo Sedlo.” – K.D.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 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
15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-2642C

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: dopolnitev cestnih

smernikov na R 326, R 327, R 333, R 334,
R 335 na področju CP Novo mesto
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 23. do
28. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Barbara Klemen, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
6,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 7. 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 “ Dopolnitev
cestnih smernikov na področju CP Novo
mesto.” – B.K.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 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-2642D

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 podpornega zidu

na R 336/1221 Trbovlje-Hrastnik
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 23. do
28. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Sašo Pirc, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 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 “ Sanacija
podpornega zidu Trbovlje-Hrastnik.” – S.P.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 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-2642E

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: idejne rešitve za

zagotovitev prometne varnosti na
območjih zgostitev prometnih nesreč na

državnih cestah
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 23. do
28. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Marko Dražumerič, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 7. 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 “ Idejne reši-
tve za zagotovitev prometne varnosti.” –
M.D.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 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.
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Št. 110-1/97 Ob-2642F

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 Pšato

v Mengšu na R322a/1140 v km 0.250
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 23. do
28. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Batistič, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 7. 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 “ Sanacija
mostu čez Pšato v Mengšu.” – B.B.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 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-2642G

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

Vipavo R 336/1047 v Mirnu
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 23. do 28. 6.
1997, strokovne informacije pa vam posredu-
je Dušan Pirc, grad. teh. (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 21. 7. 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 “ Sanacija
mostu čez Vipavo v Mirnu.” – D.P.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 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-2642H

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 plazu in obnova

R 308/1413 pod Colom od km 4.5
do km 5.1

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 23. do 28. 6.
1997, strokovne informacije pa vam posredu-
je Brane Vlaj, dipl. inž. (tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
95,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 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 “ Sanacija
plazu in obnova R 308 pod Colom.” – B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 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 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-2642I

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: izvajanje kontrole osnih
meritev na področju RS za leto 1997 in

1998
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 23. do
28. 6. 1997, strokovne informacije pa vam

posreduje Aleš Merkun, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 7. 1997 do 12.30 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 “ Izvajanje
kontrole osnih meritev na področju RS za
leto 1997 in 1998.” – A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 7. 1997
ob 13. 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.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 110-1/97 Ob-2645

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

ponovni javni razpis
za oddajo del: sprememba zazidalnega

načrta »Ločica pri Polzeli - 2. Faza«
na AC Arja vas - Vransko

Orentacijska vrednost del znaša:
1,200.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 24. 6. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Stane Zupan, dipl.
inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 7. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: spre-
memba zazidalnega načrta »Ločica pri Pol-
zeli - 2. Faza« na AC Arja vas - Vransko.”

Javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Št. 13/97 Ob-2646

Mestna občina Ljubljana, Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarni-
kova 3, na podlagi sklepa upravnega odbora
številka 121/12, z dne 29. 5. 1997 objavlja

namero o oddaji javnega naročila
za izbiro izvajalca za izgradnjo

večstanovanjskih objektov v nizu CinD
s pripadajočimi podzemnimi garažami

v območju urejanja CS 7/8, Nove
Poljane v Ljubljani
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1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zar-
nikova 3, Ljubljana.

2. Predmet namere: izgradnja niza deve-
tih samostojnih stanovanjskih blokov v nizu
C (K+P+3+M) in enega strnjenega večsta-
novanjskega objekta s trinajstimi stopnišči
v nizu D (2K+P+4+M) ter podzemnih garaž
za potrebe novozgrajenih objektov, skladno
z izdelano tehnično dokumentacijo-PGD,
PZI.

3. Lokacija del: lokacija del se nahaja
med Grablovičevo ulico, Povšetovo ulico,
Koblarjevo ulico in ulico Ob Ljubljanici v
Ljubljani.

4. Obseg del: gradbeno obrtniška in in-
stalacijska dela za izgradnjo ca. 300 stano-
vanj, ca. 1000 m2 poslovnih površin ter
350 podzemnih parkirnih mest, v skupni
izmeri ca. 42.500 m2 neto koristnih povr-
šin.

5. Vrednost del: orientacijska vrednost
del znaša ca. 4.000,000.000 SIT.

6. Rok pričetka in dokončanja del: pred-
viden rok pričetka del je v začetku novem-
bra 1997 ter predviden zaključek v letu
1999.

7. Naročnik bo javno naročilo oddal po
predhodno izvedenem javnem razpisu za
izbiro izvajalca predvidoma takoj po pre-
teku treh mesecev od objave te javne na-
mere.

Mestna občina Ljubljana,
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Št. 13/97 Ob-2647

Mestna občina Ljubljana, Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarni-
kova 3, skladno z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS.
št. 5/96), z zakonom o financiranju občin
(Ur. l. RS, št. 80/94), z zakonom o zagotovi-
tvi sredstev za potrebe RS v obdobju zača-
snega financiranja v letu 1997 (Ur. l. RS, št.
31/97) in z odredbo o obvezni vsebini raz-
pisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo izkopa

in zaščito gradbene jame za funkcionalni
niz objektov C in D s pripadajočimi

garažami v območju urejanja
CS 7/8 Nove Poljane, v Ljubljani

1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Ljub-
ljana, Zarnikova 3, vabi zainteresirane po-
nudnike, da skladno s pogoji tega razpisa
predložijo ponudbe za izvedbo pripravljal-
nih del za funkcionalni niz objektov C in D
s pripadajočimi garažami v območju ureja-
nja CS 7/8 Nove Poljane, v Ljubljani (v
nadaljnjem besedilu NIZ CD).

2. Predmet javnega razpisa je: izkop
gradbene jame in zaščita gradbene jame za
izgradnjo večstanovanjskih objektov v nizu
C in D ter pripadajočih podzemnih garaž v
območju urejanja CS 7/8 Nove Poljane v
Ljubljani, po sistemu enotnih cen in potrje-
nih količin.

3. Lokacija del je med Grablovičevo uli-
co, Povšetovo ulico, Koblarjevo ulico in uli-
co Ob Ljubljanici v Ljubljani.

4. Obseg del:
– organizacija gradbišča,

– izvedba izkopov gradbene jame z od-
vozom in deponiranjem materiala.

Vse v skladu z veljavnimi predpisi s po-
dročja graditve objektov.

Ponudniki ponudijo izvedbo v celotnem
obsegu razpisanih del. Okvirni popis del in
razpisni pogoji so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

5. Orientacijska vrednost del znaša
100,000.000 SIT

6. Roki:
– predviden pričetek del je 1. 9. 1997
– predviden konec del je 20. 10. 1997.
7. Vsebina ponudb: ponudbe morajo bi-

ti sestavljene in njihova vsebina mora biti
podana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Ponudniki lahko ločeno od osnovne po-
nudbe ponudijo variantne rešitve zaščite
gradbene  jame,  ki  pa  morajo  imeti  vse
potrebne  elemente  za  kvalitetno  analizo
le teh.

8. Opcija ponudbe je 60 dni od oddaje
ponudbe.

9. Jamstvo za sklenitev pogodbe: ponud-
bi mora biti priložena bančna garancija za
resnost ponudbe, glaseča se na znesek v
višini 5% ponujene cene in sestavljena po-
polnoma skladno z obrazcem v razpisni do-
kumentaciji.

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

– ponudbena cena, ki mora biti specifi-
cirana po posameznih elementih razpisanih
del;

– plačilni pogoji;
– ponudbeni rok;
– finačni plan (dinamika plačil) in način

plačevanja;
– seznam strokovnih kadrov, ki bodo so-

delovali pri izvajanju ponudbenih del;
– dolžina garancijskega roka za izvede-

na dela;
– reference ponudnika pri izvajanju po-

dobnih del v zadnjih treh letih;
– kadrovsko organizacijska in tehnična

usposobljenost;
– finančno stanje ponudnika;
– optimalnost tehnoloških rešitev in

vpliv na racionalizacijo gradnje;
– kompletnost ponudbe. Presoja se po

obsegu predložene dokumentacije in doka-
zil, zahtevanih v razpisnih pogojih. Nepo-
polnih ponudb se ne upošteva;

– posebne ugodnosti.
Naročnik si pridržuje pravico da odda

vsa razpisana dela enemu izvajalcu ali nji-
hove dele več izvajalcem. Naročnika pri iz-
biri ne veže najnižja cena.

11. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-
sno dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
nejo ob predhodni najavi od 24. 6. 1997 do
1. 7. 1997 v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana-Stanovanjskega sklada Ljubljanskih
občin, Zarnikova 3, Ljubljana, soba 315/III,
tel. 17-10-652) med 9. in 11. uro. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o plačilu nevračljivega odkup-
nega zneska v višini 15.000 SIT na žiro
račun št. 50100-652-25295. Na nakazilu mo-
ra biti oznaka “razpis -pripravljalna dela C,
D - Nove Poljane”.

Ogled tehnične dokumentacije je možen
v istih prostorih ob torkih in četrtkih med
9. in 14. uro, do 8. 7. 1997 po predhodni
najavi pri Heleni Šuligoj - Miloševič. Izvod

tehnične dokumentacije lahko zainteresira-
ni ponudniki odkupijo po predhodnem ob-
vestilu predstavnika naročnika, Olge Funa
na telefon 17-10-656 in po predložitvi potr-
dila o vplačilu 50.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 50100-652-25295.

12. Oddaja ponudb in rok: ponudba se
predloži osebno, proti potrdilu, v zapečate-
nem ovoju. Ovoj ima naslednje označbe:

a) Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Stanovanjski sklad ljubljanskih
občin, Zarnikova 3, Ljubljana.

b) Označba: Ne odpiraj - ponudba za
izvedbo pripravljalnih del za izgradnjo več-
stanovanjskih objektov niza C in D ter
podzemnih garaž v območju CS 7/8 - Nove
Poljane v Ljubljani.

c) Naslov ponudnika
Ponudba mora zadostiti vsem ostalim po-

gojem, določenim v razpisni dokumentaciji.
Rok za oddajo ponudbe je do vključno

22. 7. 1997 do 12. ure.
Vsaka ponudba, ki jo naročnik prejme

po roku določenem v prejšnem stavku, se
neodprta vrne ponudniku.

13. Odpiranje ponudb bo javno dne 22. 7.
1997 ob 12. uri v sejni sobi MOL-Stano-
vanjskega sklada Ljubljanskih občin, Zarni-
kova 3, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov,
ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb,
morajo pred odpiranjem ponudb predložiti
pisna pooblastila.

14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Morebitne dodatne informacije v zve-
zi s tem razpisom lahko zainteresirani po-
nudniki dobijo po tel. št. 17-10-656 pri Olgi
Funa.

Mestna občina Ljubljana
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Ob-2648

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
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Nasipna ul.
64, Maribor

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje del

v sklopu sanacije Deponije komunalnih
odpadkov Pobrežje na objektu

odplinjanje deponije Pobrežje, etapa 97
1. Investitor: Javno podjetje Snaga,

d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

izvajanje del v sklopu sanacije deponije ko-
munalnih odpadkov Pobrežje, na objektu
odplinjanje deponije Pobrežje, etapa 97, ki
zajema:

– dograditev odplinjevalne mreže z
vgradnjo 385 m plinskih napeljav in 6 ko-
sov plinskih sond,

– zaključna ureditev 1,65 ha površin z
napravo tesnilnega sloja z vgradnjo 9300 m3

ilovice, rekultivacijo z nanosom 8600 m3

plodne zemlje in zatravitvijo s spremljajo-
čimi deli,

– naprava 125 m obodnega ponikoval-
nega jarka,

– zasaditev roba deponije.
3. Razpisno dokumentacijo s popisom del

lahko ponudniki dvignejo pri JP Snaga,
d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor, po predloži-
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tvi dokazila o vplačilu stroškov razpisne do-
kumentacije. Dodatne informacije so na vo-
ljo pri Andreju Kovaču, dipl. inž., tel.
062/33-551, faks 062/307-661. Stroške raz-
pisne dokumentacije v znesku 12.000 SIT
vplača ponudnik na žiro račun investitorja št.
51800-601-18972 ali na blagajni podjetja.

4. Vrednost del: okvirna vrednost razpi-
sanih del znaša 27,700.000 SIT.

5. Lokacija objekta
Dela se bodo izvajala na lokaciji Depo-

nije komunalnih odpadkov Pobrežje, ki se
nahaja na področju Zrkovske ceste, Zemlji-
čeve in Vzhodne ulice na Pobrežju.

6. Pričetek in dokončanje del
Dela se pričnejo izvajati 25. 7. 1997 ozi-

roma na dan sklenitve izvajalske pogodbe.
Rok za dokončanje vseh del je 30. 10. 1997.

7. Merila za izbiro ponudnika so nasled-
nja:

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji (plačilni roki, odlog pla-

čila, kompenzacija).
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji z davčno števil-

ko ponudnika,
– opcija ponudbe,
– reference ponudnika,
– ponudbeni predračun,
– vzorec izvajalske pogodbe,
– terminski plan izvajanja del,
– način obračunavanja izvedenih del,
– garancijske roke in način zagotavlja-

nja kakovosti,
– morebitne ostale ugodnosti izvajalca

do investitorja,
– ostale zahteve podane v razpisni doku-

mentaciji.
9. Rok za oddajo ponudbe je 30 koledar-

skih dni vključno z dnem objave tega razpisa
do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa. Ponud-
niki oddajo ponudbe osebno ali s priporoče-
no pošiljko na naslov: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Nasipna ul. 64, 2000 Maribor. Ponud-
be morajo biti predane v enem izvodu v za-
pečateni ovojnici z naslovom investitorja in
napisom: “Odplinjanje deponije Pobrežje –
etapa 97”, “Ne odpiraj, ponudba!” ter ime-
nom in naslovom ponudnika.

10. Odpiranje ponudb bo izvršeno v pro-
storih Mestne občine Maribor, Komunalna
direkcija, Slovenska 40, Maribor, en delov-
ni dan po roku za oddajo ponudb ob 9. uri.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni najkasneje v 5 dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Ob-2649

Mestna občina Velenje, Urad župana in
splošnih zadev, 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 izvajalca brez omejitev, za zagon

in usposobitev delovanja obstoječega
prezračevalnega sistema in strojnice

klimatov, v starem delu Glasbene šole
Frana Koruna Koželjskega Velenje

1. Naročnik: Mestna občina Velenje,
Urad župana in splošnih zadev.

2. Predmet razpisa: zagon in usposobi-
tev delovanja obstoječega prezračevalnega
sistema in strojnice klimatov v starem delu
Glasbene šole FK Koželjskega Velenje.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
3,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: od 18. 7. 1997 do
18. 8. 1997.

5. Obvezne sestavine ponudbe:
– firma oziroma ime ponudnika,
– registracijo ponudnika,
– ugotovitveno odločbo o izpolnjevanju

pogojev za opravljanje dejavnosti,
– fizične osebe morajo poleg obrtnega

dovoljenja predložiti še priglasitveni list
davčnega urada,

– BON 1 in BON 2,
– ponudbena cena, po enotnem popisu

del, ki je sestavni del pisne dokumentacije,
– referenčna lista,
– osnutek pogodbe,
– garancijski roki.
6. Merila za izbor najugodnejšega izva-

jalca:
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji, z dinami-

ko plačil,
– reference,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
7. Rok za oddajo ponudb: do 14. 7. 1997,

do 11. ure.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo vsak delovni dan od 10. do
13. ure pri Janji Kastelic, v uradu Župana in
splošnih zadev (1. nadstropje).

Ponudbe morajo do tega dne prispeti pri-
poročeno oziroma biti oddane osebno, na
naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, v zaprti ovojnici, opremljeni
z imenom in naslovom ponudnika ter oz-
načbo: Ne odpiraj – ponudba na javni razpis
za glasbeno šolo.

8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo v stavbi Mestne občine Velenje,
soba št. 1 v I. nadstropju, v ponedeljek 14. 7.
1997 ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri odpiranju ponudb, morajo imeti pi-
sna pooblastila.

Vse nepravočasne in nepravilno označe-
ne ponudbe bo naročnik zaprte vrnil ponud-
nikom.

Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bo-
do vsi ponudniki dobili v 8 dneh od odpi-
ranja ponudb.

9. Ponudniki bodo sklep o izbiri najugod-
nejše ponudbe dobili v roku 7 dni po spreje-
mu sklepa o izbiri.

Mestna občina Velenje

Ob-2650

Gospodarska zbornica Slovenije, Sloven-
ska cesta 41, Ljubljana, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Investitor – naročnik: Gospodarska

zbornica Slovenije, Slovenska cesta 41,
Ljubljana.

2. Naziv objekta in lokacija: nadomestna
stavba GZS ob Dimičevi ulici v Ljubljani.

3. Predmet razpisa: izbira usposobljenih
izvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve zakona o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 59/96, V.
poglavje) za naslednja posamezna dela
(orientacijska vrednost, izražena v mio SIT):

3.1. jeklene konstrukcije – 281,
3.2. dvigala –92,
3.3. mizarska dela in spuščeni stropovi –

76,
3.4. steklarska dela – 56,
3.5. ključavničarska dela – 25,
3.6. krovsko-kleparska dela – 14,
3.7. keramičarska dela – 13.
4. Ponudniki kandidirajo ločeno za po-

samezna razpisana dela.
5. Posamezna ponudba mora vsebovati

vse zahtevane elemente, označene in ureje-
ne po vrstnem redu, določenem v razpisni
dokumentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ele-
mentov in ne bodo urejene v zahtevanem
vrstnem redu, bodo kot neustrezne izločene
iz nadaljnje obravnave.

6. Ponudbe morajo biti napisane v slo-
venskem jeziku.

7. Kriteriji za preverjanje in izbor spo-
sobnosti ponudnikov:

7.1. tehnična usposobljenost in zmoglji-
vost izvajalca z dokazom na konkretnih ob-
jektih,

7.2. strokovna in kadrovska zmogljivost
izvajalca,

7.3. finančna zmogljivost, navesti reali-
zacijo ponujenih del v letu 1996 v tuzemstvu
z navedbo vrednosti del na petih objektih,
ki so bili zaključeni do konca maja 1997,

7.4. reference vodje projekta, namestni-
ka in vodje posameznih del na gradbišču,

7.5. poravnava svojih obveznosti iz na-
slova davkov, taks in drugih dajatev, dolo-
čenih z zakonom.

8. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo ob predložitvi potrdila o vpla-
čilu 35.000 SIT na žiro račun
št. 50101-637-58127 s pripisom “Stroški
razpisa” in pooblastila vsak delovni dan od
20. 6. 1997 do 11. 7. 1997 med 9. in 15. uro
na GZS, Slovenska 41, Ljubljana, III. nad-
stropje, pri tajnici Mojci Pavlič. Ponudniki,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo in do-
stavili ponudbe na prvem razpisu, so
oproščeni plačila stroškov tega razpisa.

9. Morebitna dodatna vprašanja lahko
udeleženci javnega razpisa naslovijo na na-
ročnika: Gospodarska zbornica Slovenije,
Slovenska c. 41, v roke Herman Benčan,
Ljubljana, najkasneje do 15. 7. 1997.

Odgovori na vprašanja bodo poslani
vsem udeležencem razpisa najkasneje do
17. 7. 1997.

10. Rok oddaje ponudb je do 23. 7. 1997
do 12. ure na naslov: Gospodarska zbornica
Slovenije, Slovenska c. 41, Ljubljana, v za-
pečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
ponudba – ugotavljanje sposobnosti” in toč-
no oznako, za katero delo iz 3. točke tega
razpisa ponudnik kandidira. Ponudbe lahko
dostavijo samo tisti ponudniki, ki so dvigni-
li razpisno dokumentacijo.

11. Komisija bo upoštevala vse ponud-
be, ki bodo prispele pravočasno in bodo
pravilno označene.

12. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
24. 7. 1997 ob 13. uri, v prostorih naročnika
v sejni sobi, III. nadstropje.
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13. Naročnik bo priznal sposobnost iz-
branim ponudnikom ločeno za vsako po-
stavko iz 3. točke tega razpisa.

14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 5 dni od dneva odločitve gradbenega
odbora.

Gospodarska zbornica Slovenije

Št. 23/97 Ob-2651

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

javni razpis
za zamenjavo AB plošče in strehe nad

upravnim traktom Osnovne šole
Železniki

A) Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Predmet razpisa so: gradbena in obrt-

niška dela za porušitev obstoječe AB plošče,
izdelavo nove armirano betonske plošče in
nove kritine.

3. Orientacijska vrednost naročila je:
ca. do 10 mio SIT.

4. Predvideni roki: pričetek del je 14. ju-
lija 1997 in rok dokončanja 20. avgust 1997.

5. Razpisna dokumentacija: popisi del
kot podloge za sestavo ponudbe dobite na:
Lokainvest Škofja Loka, Kapucinski trg 7
(najava pri Bernard Ladu, tel. 064/624-070).

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 5.000 SIT, plačljivo z virmanom, 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: ponud-

be sprejema tajništvo Lokainvest Škofja Lo-
ka, Kapucinski trg 7 (Poslovna hiša IV. nad-
stropje).

Ponudbe dostavite z dospetjem najka-
sneje do 12. ure, v sredo, 2. julija 1997.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako: “Ne odpiraj – ponudba šola Železni-
ki” in naslovom ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo isti dan tj. 2. ju-
lija 1997 ob 12.15 v sejni sobi Lokainvest,
Poslovna hiša, IV. nadstropje.

B) Detajlni pogoji in navodila za po-
nudbo:

a) Pogoj za veljavnost ponudbe je izkaza-
na opravilna sposobnost ponudnika za izva-
janje tovrstnih del (ustrezna odločba v smi-
slu 4. člena zakona o gospodarskih družbah).

b) Kot ponudnik lahko nastopa inženi-
ring ali gradbeni izvajalec z ustreznim koo-
perantom za dela, ki jih sam ne izvaja.

c) Ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim predračunom na popisu razpi-
sne dokumentacije s fiksnimi cenami za eno-
to (obračun bo po dejanskih količinah).

d) Garancijski rok za kvaliteto del je naj-
manj 3 leta.

e) Plačilni pogoji: dela bodo obračunana
in plačana po mesečnih situacijah z valuto
plačila 15 dni po vročitvi.

f) Opcija ponudbe je 15. julij 1997.
g) Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni dopis,
– ponudbeni predračun (na razpisni pod-

lagi),

– odločbo o opravilni sposobnosti po-
nudnika,

– reference ponudnika.
V ponudbenem dopisu navedite vse pri-

pombe, ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe.

Vsa ostala določila bodo obravnavana s
pogodbo z izbranim izvajalcem v smislu
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 Železniki

Ob-2691A

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: študija variant za odsek

AC Bič–Trebnje–Hrastje
Orientacijska vrednost del znaša:

20,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 24. 6. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Branka Dervarič, dipl.
inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis pedložite do
vključno 22. 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 Študija
variant za odsek AC Bič–Trebnje–Hrastje”.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 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 iz-
biro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ob-2691B

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

ponovni javni razpis
za oddajo del: AC Vransko–Blagovica,

izdelava prostorske dokumentacije
za avtocestno bazo Vransko

Orientacijska vrednost del znaša:
9,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 24. 6. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis pedložite do
vključno 22. 7. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,

Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC
Vransko–Blagovica; izdelava prostorske
dokumentacije za avtocestno bazo Vran-
sko”.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za iz-
biro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ob-2691C

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: nakup vozila za prevoz
inkasa na CP Bazara, na odseku HC

Selo–Šempeter
Orientacijska vrednost del znaša:

1,700.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 24. 6. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Vid Sulič, dipl. inž.
(tel. 066/81-661).

Ponudbo za javni razpis pedložite do
vključno 11. 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: Nakup
vozila za prevoz inkasa na CP Bazara, na
odseku HC Selo–Šempeter”.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 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 izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ob-2692

Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji (v nadaljevanju: DARS, d.d.), Ulica
XIV. divizije 4, Celje, na podlagi 3. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

javni razpis
za nabavo osebnih vozil Renault

1. Naročnik in uporabnik: DARS, d.d.
2. Predmet: 5 osebnih vozil Renault.
3. Okvirna vrednost razpisa je

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: takoj oziroma najkasne-

je 30 dni po sklenitvi pogodbe.
5. Razpisna dokumentacija je na voljo

na izpostavi DARS, d.d., Einspielerjeva 6,
Ljubljana, soba 101.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– garancijski roki,
– rok dobave.
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7. Dodatne informacije o razpisu so na
voljo pri Ivu Dobnikarju (tel.
061/13-32-313).

8. Rok dostave ponudbe je 2. 7. 1997 do
8.30 v vložišče izpostave DARS, d.d., Eins-
pielerjeva 6, Ljubljana, osebno ali po pošti
priporočeno v zaprti in zapečateni ovojnici
z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za dobavo
osebnih avtomobilov”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1997
ob 9. uri na izpostavi DARS, d.d., Einspie-
lerjeva 6, Ljubljana, soba 601. Na odpiranje
ponudb so vabljeni predstavniki ponudni-
kov, na odpiranju morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

DARS, d.d.

Ob-2693

Na  podlagi določil zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91,
23/92, 30/92, 52/92, 7/93, 43/93 in 80/94)
ter zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l.
RS, št. 5/96), Občina Krško objavlja

javni razpis
za oddajo položitev asfaltnih prevlek na

lokalnih in komunalnih cestah
Naročnik: Občina Krško.
Predmet razpisa: položitev asfaltnih pre-

vlek na lokalnih cestah Občine Krško:
– LC 3916 relacija Rimš–Zabukovje, me-

ja Sevnica 3 km,
– LC 3915 relacija Senuše–Veliki Trn

1 km,
– LC 3905 relacija Brestanica–Armeško

1,7 km,
– LC 3927 relacija Gmajna–Ravno

1,1 km,
– LC 3901 relacija Brezje–Kališevec

1,4 km,
– LC 2224 relacija Dolenja vas–Pesje

1 km,
– LC 3902 relacija Dovško–Srebotno

1 km,
– LC 3903 relacija Dovško–Šedem 1 km.
Orientacijska cena: 65,200.000 SIT.
Rok izvedbe: 1. 8. 1997 do 31. 8. 1997.
Merila za izbor: ponujena cena, plačilni

pogoji z možnostjo zamika plačil, fiksnost
cen, rok izvedbe, reference s področja del,
garancija, dodatne ugodnosti.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

2. Ponudbo z oznako »preplastitev lo-
kalnih in komunalnih cest – Ne odpiraj« je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti naj-
kasneje do 21. 7. 1997, do 10. ure na Obči-
no Krško – oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo
isti dan v sejni sobi E ob 10.30.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v roku sedmih dni po objavi v Urad-
nem listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, pri Nikotu Somraku, tel. 22-771,
kjer  dobite  tudi  vse  dodatne  informa-
cije.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. O  izbiri  bodo  ponudniki  obveščeni
najkasneje  v  15  dneh  po  odpiranju
ponudb.

Občina Krško

Št. 03701-01/97-13 Ob-2695

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na
podlagi 36. člena zakona o financiranju
javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90) in zakona
o finaciranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94),
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

nabavo in izvedbo poda v telovadnici
Športne dvorane na Planini

1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slov-
enski trg 1, Kranj.

2. Predmet javnega naročila:
– projekt za izvedbo poda v telovadnici,
– nabava in izdelava poda v telovadnici.
3. Orientacijska vrednost naročila:

27,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: 15. avgust 1997.
5. Merila za izbiro najugodnješe

ponudbe:
– strokovna usposobljenost ponudnika in

reference s področja del,
– finančna sposobnost ponudnika (BON

1, BON 2, BON 3),
– rok za dokončanje del,
– cena ponudbe,
– posebne ugodnosti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firma oziroma naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– plačilne pogoje,
– vzorec pogodbe,
– pisno izjavo, da bo investitorju po pod-

pisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti, rokov, kvalitete, garancije in
odpravo pomanjkljivosti v garancijskem
roku, predal garancijo banke v znesku 15%
vrednosti pogodbeno oddanih del,

– garancijske pogoje, roke ter spisek
servisov v Republiki Sloveniji za vgrajeno
opremo.

7. Rok za predložitev ponudbe: štirinajst
dni od objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: Mestna obči-
na Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, z
oznako: »Ponudba – Ne odpiraj, Ponudba
za nabavo in izvedbo poda v telovadnici ŠD
Planina«.

8. Javno odpiranje ponudb: štirinajsti dan
po objavi v Uradnem listu RS ali prvi dan
po tem datumu, če pade na nedeljo ali
praznik ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Kranj, soba št. 8.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 7 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Zaniteresirani ponudniki si lahko
ogledajo predmet javnega razpisa ter
dvignejo razpisno dokumentacijo po objavi
vsak dan od 10. do 12. ure v ŠD Planina pri
vodji dvorane Franciju Globočniku, tel.
(064) 324-972.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na osnovi predhodne predložitve
dokazila o vplačilu 6.000 SIT nepovratnih
sredstev, ki jih nakažejo na žiro račun
Mestne občine Kranj, št.: 51500-630-50113.

Mestna občina Kranj

Št. 508/96-31 Ob-2696

Občina Gornja Radgona 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 sanacijo gozdnih cest

1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga izvajalca za sanacijo gozdnih cest.
3. Orientacijska vrednost del: 1,300.000

SIT.
4. Rok izvedbe razpisanih del: 30 dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega izva-

jalca:
– ponudbena cena, plačilni pogoji, refe-

rence, rok izvedbe, garancijski roki, uspo-
sobljenost izvajalca za razpisana dela.

6. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisno dokumentacijo na Občini Gornja
Radgona pri Ščavničar, tel. 069/61-671.

7. Kompletne ponudbe z oznako: »Po-
nudba za sanacijo gozdnih cest – Ne odpi-
raj!« morajo ponudniki oddati do 27. 6. 1997
do 10. ure na naslov: Občina Gornja Radgo-
na Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Občine Gornja Radgona 27. 6. 1997 ob
11. uri.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najpozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Gornja Radgona

Ob-2697

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 27/86) in
odredbe o postopku izvajanja javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,  št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave projektov
komunalne opreme, PGD in PZI za

območje razširitve ZN in stanovanjske
cone Nova vas–Črnolica.

1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč Ob-
čine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur.

2. Predmet razpisa je izdelava projektov
komunalne opreme PGD in PZI za območje
razširitve ZN stanovanjske cone Nova vas–
Črnolica in obsega:

– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– električno omrežje z javno razsvetlja-

vo (nizka napetost),
– telefonsko omrežje in kabelska TV,
– plin.
3. Rok pričetka izdelave projektov je 7 dni

po uvedbi v delo. Izvajalec je uveden v delo
z dnem, ko prejme od investitorja podpisano
pogodbo in potrjen zazidalni načrt. Če izva-
jalec ne dokonča razpisanih del v dogovorje-
nem roku, se mu zaračunajo penali v skladu
z določbami gradbenih uzanc.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– pogoji plačila,
– kompletnost ponudbe,
– strokovna usposobljenost izvajalca,
– reference,
– rok izvedbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši!
5. Ponudbe morajo vsebovati zlasti na-

slednje elemente:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 37 – 20. VI. 1997 Stran 2923

– firmo, oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodišča

v RS oziroma izpisek iz registra obrti, iz
katerega je razvidna dejavnost ponudnika,

– odločbo za opravljanje dejavnosti,
– reference podjetja in seznam strokov-

njakov,
– ponudbeno ceno z vključenim promet-

nim davkom,
– pogoje plačila,
– podatki o podizvajalcih razpisanih del,
– podpisani vzorec pogodbe,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
z njimi soglaša in so sestavni del pogodbe o
izvajanju.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v roku 7 dni po objavi razpisa
med 7. in 8. uro na Občini Šentjur, Mestni
trg 10, soba št. 46 (II. nadstropje), kjer bodo
na razpolago tudi ostale  potrebne informa-
cije.

Pri dvigu morajo ponudniki predložiti
dokazilo o vplačilu 5.000 SIT stroškov raz-
pisne dokumentacije na ŽR št.
50770-654-149 Sklad stavbnih zemljišč Ob-
čine Šentjur.

7. Ponudbe morajo ponudniki oddati naj-
kasneje v roku 15 dni od dneva objave raz-
pisa v zapečateni kuverti z označbo: »Ne
odpriaj – ponudba za izdelavo PGD, PZI
projektov komunalne opreme za območje
razširitve ZN stanovanjske cone Nova vas–
Črnolica, Šentjur.

8. Odpiranje ponudb bo 16. dan od dne-
va objave razpisa, ob 14. uri v sejni sobi
Občine Šentjur, II. nadstropje, soba št. 48.
Predstavniki ponudnikov morajo pred odpi-
ranjem predložiti pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Šentjur pri Celju

 Ob-2699

Center za socialno delo, Stritarjeva 1/b,
Ajdovščina, objavlja na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup službenega – osebnega

avtomobila
1. Predmet razpisa je nakup novega oseb-

nega avtomobila CLIO – nabavna vrednost
je do 1,400.000 SIT.

2. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.

3. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka:

– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancije in bonitete ponudnika,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in rezervnih delov ter druge ugodnosti.
4. Pri izbiri bodo upoštevane tiste po-

nudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogo-
je, naročnik pa se obvezuje, da bo najcenej-
šo ponudbo izbral kot najugodnejšo.

5. Pisne ponudbe oddajte najkasneje
8 dni po objavi v Uradnem listu RS na na-
slov: Center za socialno delo, Stritarjeva
1/b, Ajdovščina; v zaprti kuverti z oznako:
»Javni razpis – Ne odpiraj«.

Javno odpiranje ponudb bo komisija iz-
vedla na Centru za socialno delo, Stritarje-
va 1/b, Ajdovščina, drugi delovni dan po
preteku roka za oddajo pondub, ob 13. uri, v
sobi št. 2.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni od odpiranja ponudb.

Center za socialno delo
Ajdovščina

Ob-2700
Javni razpis

za izbiro izvajalca za izvedbo del:
obnova občinske in krajevne ceste na

območju Občine Medvode
1. Investitor: KS Trnovec-Topol.
2. Predmet razpisa: obnova cest:
a) Cesta odsek Topol–Dobje smer Golo

brdo,
b) Cesta odsek Topol–cerkev Sv. Kata-

rina.
3. Orientacijska vrednost del znaša ca.:
a) 30,000.000 SIT,
b) 10,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del: takoj po pod-

pisu pogodbe.
5. Ponudniki lahko dvignejo rzapisno do-

kumentacijo proti plačilu stroškov 10.000 SIT
na žiro račun 50104-645-63129 s pripisom za
razpis, na KS Trnovec-Topol, Trnovec in si-
cer dne 26. 6. 1997 med 10. in 12. uro.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– zahtevane reference,
– BON-1 in BON-2 oziroma BON-3,
– dokazila o strokovni sposobljenosti ka-

drov,
– opcija,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– popis materiala in dela s ceno na enoto

(razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),

– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji.
7. Merila za izbor  ponudnika:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik

ni nujno, da je najugodnejši),
– usposobljenost ponudnika, strokovnost

z referencami,
– rok izvedbe,
– garancijski roki in garancija za tehno-

loško brezhibnost,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Pisne ponudbe je potrebno poslati do

4. 7. 1997 do 10. ure na KS Trnovec-Topol,
Trnovec 8, 1215 Medvode. Ponudba mora
biti zapečatena in označena »Ne odpiraj –
ponudba cesta Topol–Cerkev Sv. Katarina,
cesta Topol–Dobje.

9. Odpiranje ponudb bo 4. 7. 1997 ob
11. uri na istem naslovu.

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

KS Trnovec-Topol

Št. 40310/0091/96/0700 10 Ob-2701

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 nadaljevanje

obnovitvenih del na objektu Sv. Bolfenk
na Pohorju

1. Financer: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava.

2. Predmet razpisa in orientacijska vred-
nost:

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
pri nadaljevanju obnovitvenih del –
5,000.000 SIT.

3. Čas izvedbe: julij–avgust 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo o

upravljanju,
– ceno,
– poslovno boniteto, ne starejšo od

30 dni,
– opcijo ponudbe,
– rok izvedbe,
– plačilne pogoje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III,
prvih 5 dni po objavi razpisa.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/22-01-315.

Za dvig dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o plačilu pristojbine v višini
1 promile od orientacijske vrednosti del na
ŽR 51800-630-25505 sklic na št. 0004-444
z namenom nakazila »Pristojbina za javni
razpis za Sv. Bolfenk na Pohorju.)

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati
15. dan ob objave v Uradnem listu RS do
12. ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, soba 343/III.

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. dan po
oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev, z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 343-14/97-133 Ob-2702

V skladu z odredbo o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalcev del za opravljanje

storitev strokovnega nadzora
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa je izbira enega ali več

izvajalcev del za opravljanje storitev stro-
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kovnega nadzora pri gradnji oziroma vzdr-
ževanju objektov visoke in nizke gradnje,
ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Opravljanje strokovnega nadzora vse-
buje:

a) izdelava analiz prispelih ponudb ter
izdelava predloga za izbor najugodnejšega
ponudnika,

b) izvajanje nadzora nad izvedbo del v
skladu z določbo 61. člena zakona o gradi-
tvi objektov ter sodelovanje na tehničnem
pregledu opravljenih del ter pridobitev upo-
rabnega dovoljenja,

c) skrb za odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskih rokih.

3. Orientacijska vrednost predmeta
razpisa: 2,000.000 SIT.

4. Orientacijska cena objektov, ki so
predmet strokovnega nadzora:

a) za objekte visoke gradnje:
– vzdrževanje več manjših objektov v

skupni vrednosti 15,000.000 SIT,
b) za objekte nizke gradnje:
– cestna infrastruktura – skupna vred-

nost 20,000.000 SIT,
– izgradnja pločnika v Dolgi vasi – skup-

na vrednost 20,000.000 SIT,
– kanalizacijsko omrežje – skupna vred-

nost 40.000.000 SIT,
– komunalno opremljanje zemljišč – v

skupni vrednosti 14,000.000 SIT.
5. Lokacija:
a) za objekte visoke gradnje:
– vzdrževanje več manjših objektov: ce-

lotno področje Občine Kočevje,
b) za objekte nizke gradnje:
– cestna infrastruktura – celotno področ-

je Občine Kočevje,
– pločnik: Dolga vas pri Kočevju,
– kanalizacijsko omrežje – Kočevje,
– komunalno opremljanje zemljišč – Ko-

čevje.
6. Predviden rok pričetka del: julij–ok-

tober 1997.
7. Predviden rok zaključka del: dela na

objektih bodo potekala fazno odvisno od
priliva sredstev.

8. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse zahtevane

priloge ter vprašalnik, ki ga ponudniki do-
bijo pri naročniku.

9. 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).

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi
tudi:

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavno registracijo družbe, overjeno na so-
dišču. Samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo pristojnega organa za de-
javnost. Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb,

– podatke o finančnem stanju BON-1 in
BON-2 ali BON-3, samostojni podjetniki
predložijo zaključni račun in davčno napo-
ved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro raču-
nu za zadnje tri mesece,

– spisek strokovnega kadra v rednem de-
lovnem razmerju ponudnika, ki bo izvajal
nadzor in njihove reference v zadnjih petih
letih,

– število redno in pogodbeno zaposlenih
delavcev ponudnika,

– vzorec pogodbe (predloženo pogodbo
investitor lahko sprejme ali pa pripravi svo-
jo),

– opcijski rok (najmanj 60 dni po odpi-
ranju ponudb),

– pisno izjavo, da je seznanjen z objekti
na katerih se bo izvajal nadzor,

– kalkulativne elemente,
– ponudba mora vsebovati podatke, ali

bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s
podizvajalci, ter podatke o podizvajalcih in
obsegu del, ki bi ga le-ti izvajali,

– ponudbi je potrebno tudi priložiti pod-
pisani akceptni nalog v višini 500.000 SIT
kot jamstvo investitorju za resnost ponudbe.

Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

10. Ponudba mora vsebovati podatke, ali
bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s
podizvajalci, ter podatke o podizvajalcih in
obsegu del, ki bi ga le-ti izvajali.

11. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnikov pri opravljanju
storitev strokovnega nadzora,

– kompletnost ponudb v skladu z 12. čle-
nom odredbe,

– ponudbene cene po posameznih po-
stavkah (najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši),

– način plačila, fiksnost cen, plačilni po-
goji (zahtevani rok plačila obračunske si-
tuacije je min. 60 dni),

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– način zagotavljanja kvalitete nadzora
(prisotnost na gradbišču).

– pokrite vse obveznosti do naročnika iz
preteklih investicij,

– druge ugodnosti.
12. Naročnik si pridržuje pravico dolo-

čiti eventualno manjši obseg del od razpi-
snega z ozirom na razpoložljiva sredstva
(fazna gradnja) ali odstopiti od podpisa po-
godbe. V obeh primerih ponudniki nimajo
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

Naročnik si pridržuje tudi pravico izbire
enega ali več izvajalcev del (po posameznih
vrstah razpisanih del).

13. Ponudniki lahko dvignejo vprašalnik
za pripravo ponudbe ter dobijo vse potrebne
informacije na naslovu: Občina Kočevje,
Oddelek za gospodarstvo, turizem in gospo-
darske javne službe, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, tel. 061/851-834, 851-343, vsak
delovnik od 7. do 9. ure, do vključno osme-
ga dneva po objavi tega razpisa (kontaktni
osebi: Gašparac Antun, Lovko Marko).

14. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-
nudb: pisne prijave z vso dokumentacijo, ki
je zahtevana je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Nadzor na objektih vi-
soke in nizke gradnje v Občini Kočevje«, z
imenom in naslovom prijavitelja in pripi-
som »Ne odpiraj – javni razpis« na naslov
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje.

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti na oddelek za gospodarstvo, tu-
rizem in gospodarske javne službe – ne gle-
de na vrsto dostave – do vključno desetega
dne po objavi tega razpisa, do 11. ure. Po-
nudbe, ki pridejo po tej uri, bodo zavrnjene.

Če je ta dan na dela prosti dan, se prene-
se rok na prvi naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo opravljeno isti dan
v prostorih občinske uprave, Ljubljanska c.
26, (sejna soba) ob 12. uri.

15. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.

17. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 343-14/97-133 Ob-2703

Občina Kočevje, Ljubljanska c 26,
Kočevje, 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 izbiro izvajalca del za gradnjo

pločnika Kočevje–Livold (Dolga vas)
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa: izgradnja pločnika

Kočevje–Livold (Dolga vas) ob magistralni
cesti M6, odsek 264 od KM 3 + 655,00 do
KM 4 + 513,67.

3. Orientacijska cena: 28,000.000 SIT.
4. Lokacija: Kočevje, Dolga vas.
5. Predviden rok pričetka del: september

1997.
6. Predviden rok zaključka del: novem-

ber 1997.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– cena izdelave in način plačila;
– plačilni pogoji in fiksnost cen (zahte-

vani rok plačila obračunske situacije je min.
60 dni);

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del;

– popolnost ponudbe;
– način zagotavljanja kvalitete izvede-

nih del;
– rok izvedbe oziroma časovni plan iz-

vedbe;
– reference o izvajanju tovrstnih del v

zadnjih petih letih;
– pokrite vse obveznosti do naročnika iz

preteklih investicij;
– druge ugodnosti.
8. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu

z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji naročnika.

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi
tudi:

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavno registracijo družbe, overjeno na so-
dišču. Samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo pristojnega organa za de-
javnost. Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb,

– podatke o finančnem stanju BON-1 in
BON-2 ali BON-3, samostojni podjetniki
predložijo zaključni račun in davčno napo-
ved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro raču-
nu za zadnje tri mesece,

– spisek strokovnega kadra v rednem de-
lovnem razmerju ponudnika,

– število redno in pogodbeno zaposlenih
delavcev ponudnika,
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– vzorec pogodbe (predloženo pogodbo
investitor lahko sprejme ali pa pripravi
svojo),

– opcijski rok (najmanj 60 dni po odpi-
ranju ponudb),

– pisno izjavo, da si je ogledal teren,
kjer bo pločnik grajen in da je seznanjen z
obsegom del in potrebnimi materiali,

– kalkulativne elemente za obračun mo-
rebitnih dodatnih del,

– pisno izjavo, da ima ponudnik v pred-
videnem času izvajanja investicije proste ka-
pacitete (navesti je potrebno vsa gradbišča
na katerih je trenutno ponudnik angažiran),

– pisno izjavo, da upoštevajo delovne in
življenjske pogoje, kot jih določajo predpisi
o minimalnih standardih zaposlovanja ter
veljavne kolektivne pogodbe,

– pisno izjavo, da bodo zavarovali pred-
met investicije v času izvajanja del zaradi
morebitne škode in

– pisno izjavo, da bo investitorju ob pod-
pisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti: rokov, kvalitete, garancije in od-
pravo pomanjkljivosti v garancijskih rokih
predal garancijo banke v vrednosti 10%
vrednosti pogodbenih del.

Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

9. Ponudba mora vsebovati podatke, ali
bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s
podizvajalci, ter podatke o podizvajalcih in
obsegu del, ki bi ga le-ti izvajali. Hkrati je
potrebno priložiti bonitete podizvajalcev.

10. Naročnik si pridržuje pravico dolo-
čiti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva sredstva (faz-
na gradnja) ali odstopiti od podpisa pogod-
be. V obeh primerih ponudniki nimajo pra-
vice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

11. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
dokumentacijo za izdelavo prijave ter  dobi-
jo vse potrebne informacije na naslovu: Ob-
čina Kočevje, Oddelek za gospodarstvo, tu-
rizem in gospodarske javne službe, Ljub-
ljanska c. 26, 1330 Kočevje, tel.
061/851-834, 851-390, vsak delovnik od 7.
do 9. ure, do vključno petnajstega dne po
objavi tega razpisa (kontaktni osebi: Gašpa-
rac Antun, Pleterski Stanko). V tem času bo
možen tudi vpogled v  celotno projektno
dokumentacijo – PGD, PZI.

Razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko dvignejo na osnovi predhodne predloži-
tve dokazila o vplačilu 15.000 SIT nepo-
vratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro ra-
čun 51300-630-10077 – proračun Občine
Kočevje – javni razpis.

12. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-
nudb: pisne prijave z vso dokumentacijo, ki
je zahtevana je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Pločnik Dolga vas«, z
imenom in naslovom prijavitelja in pripi-
som »Ne odpiraj – javni razpis« na naslov
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje.

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti na oddelek za gospodarstvo, tu-
rizem in gospodarske javne službe – ne gle-
de na vrsto dostave – do vključno tridesete-
ga dne po objavi tega razpisa, do 9. ure.
Ponudbe, ki pridejo po tej uri, bodo zavr-
njene.

Če je ta dan na dela prosti dan, se prene-
se rok na prvi naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo opravljeno nasled-
nji dan v prostorih občinske upreve, Ljub-
ljanska c. 26, (sejna soba) ob 11. uri.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.

14. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Kočevje

Ob-2704

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
Gorenja vas-Poljane objavlja

javni razpis
za dobavo učil za OŠ Poljane

1. Naročnik: Občina Gorenja vas-Polja-
ne, Poljanska c. 87, Gorenja vas.

2. Predmet razpisa: dobava učil za OŠ v
Poljanah.

3. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Občini Gorenja vas-Poljane vsak dan od
8. do 12. ure pri Ivanu Petrovčiču.

4. Orientacijska vrednost učil znaša:
10,000.000 SIT.

5. Na razpis se lahko prijavijo ponudni-
ki, ki izpolnjujejo pogoje za tovrstno dejav-
nost.

6. Predvideni končni rok za dobavo učil
je 25. 8. 1997.

7. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o vplačilu
stroškov v višini 7.000 SIT. Stroške ponud-
nik plača na ŽR Občine Gorenja vas-Polja-
ne št. 51510-630-50225.

8. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) razpisne pogoje v katerih so določena

merila in ostali pogoji za izbor najugodnej-
šega ponudnika,

b) popis učil, ki so predmet dobave.
9. Rok za oddajo ponudb je 7. 7. 1997 do

12. ure. Ponudbe prispele po navedenem
roku bodo zavrnjene in neodprte vrnjene
ponudniku. Merodajen je samo rok prispet-
ja na Občino Gorenja vas-Poljane, ki je do-
ločen v tej točki.

10. Odpiranje ponudb bo 7. 7. 1997 ob
12.30 v sejni sobi Občine Gorenja vas-Po-
ljane.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Gorenja vas-Poljane

Ob-2705

Javno podjetje Snaga d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, Maribor na osnovi planskih po-
treb ter na osnovi izbora komisije za mi-
krourbano opremo v Mestni občini Maribor
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo drobne komunalne opreme
(koški – nosilci – smetnjaki).

1. Naročnik: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Maribor, Nasipna 64, Maribor.

2. Predmet javnega rzapisa: izbira naju-
godnejšega ponudnika za nabavo drobne ko-

munalne opreme (koški – nosilci – smet-
njaki).

3. Tehnične zahteve:
– 120 kosov – koški s ploščico za ugaša-

nje cigaret tip OSPREY burgundsko rdeče
barve po RAL 3005 s srebrnim logotipom in
grbom; ploščica AL – srebrna,

– 40 kosov – nosilec koška OSPREY-a;
pravokoten 60 x 30 mm, višina 1 m, zaprti
vrh, peskan, epoksi temeljna zaščita, končna
barva (burgundsko rdeča), s pripravljenimi
navoji za montažo in pripadajočimi vijaki,

– 10 kosov – smetnjak – samostoječ, s
ploščico za ugašanje cigaret tip MERLIN,
burgundsko rdeče barve po RAL 3005 s
srebrnim logotipom in grbom.

4. Okvirna cena: ca. 3 mio SIT za celot-
no naročilo.

5. Dobavni rok: 30 dni.
6. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, za samostojne podjetnike pa priglasi-
tev pri davčnem organu),

– bonitetne obrazce (Bon 1 in Bon 2 ali
Bon 3), ki niso starejši od 30 dni, za samo-
stojne podjetnike potrjena napoved za zad-
nje davčno obdobje,

– končna cena mora biti izražena v SIT z
vključenimi dajatvami fco. Snaga Maribor,

– dobavni rok,
– reference,
– opcija ponudbe,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti.
7. Merila:
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– reference,
– druge ugodnosti.
8. Ta razpis v nobenem primeru ne zave-

zuje naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali naju-
godnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremuko-
li ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utr-
pel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

9. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: javno podjetje d.o.o. Snaga Mari-
bor, Nasipna 64, Maribor v 21 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS do 12. ure.

Na zgornjem naslovu bo istega dne ob
12. uri tudi odpiranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
»Ne odpiraj« ter »Ponudba: drobna komu-
nalna oprema (koški, nosilci, smetnjaki)«.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na zgornjem naslovu pri Branku
Kosi-ju na te. 305-615.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.

Ob-2706
Javni razpis

za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nabavo lahkega tovornega vozila
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1. Naročnik: Snaga Maribor,  javno pod-
jetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za nabavo lahkega
tovornega vozila znamke Hyundai tip H100
GLX.

3. Tehnične zahteve:
– skupna masa vozila do 3,5 t,
– čim nižji nakladalni del vozila,
– majhni zunanji gabariti,
– čim večja okretnost,
– dovoljena vožnja z B kategorijo.
4. Cena in plačilni pogoji:
– 2,200.000 SIT,
– leasing pogodbo ali
– odloženo plačilo.
5. Dobavi rok:
– prednost bodo imeli dobavitelji s čim

krajšim dobavnim rokom (max. 20 dni).
6. Pogoji razpisa:
– enoletna garancija,
– za dobavljeno vozilo mora biti dostav-

ljena ustrezna tehnična dokumentacija v slo-
venskem jeziku, vključno servisni priročnik
in ustrezne javne listine z veljavnostjo v
Sloveniji,

– servis mora biti zagotovljen v Sloveni-
ji, izbrani dobavitelj bo moral v garancijski
dobi na poziv uporabnika odpraviti napake
v najkrajšem možnem času in tako, da ne bo
motil obratovanja. V primeru, da ponudnik
v garancijski dobi in v z pogodbo določe-
nem času ne bo odpravil napako ima naroč-
nik pravico napake v garancijski dobi od-
praviti sam (ali z drugim izvajalcem) na
račun ponudnika.

V ta namen bo izbran ponudnik predlo-
žil naročniku bančno garancijo oziroma
bianco akceptni nalog, kot jamstvo za od-
pravo napak v garancijski dobi in kot jam-
stvo za eventualno škodo nastalo zaradi ne-
prevočasne izpolnitve pogodbene obvezno-
sti servisiranja v garancijski dobi.

7. Elementi ponudbe morajo biti urejeni
po naslednjih točkah:

7.1. Podatki o ponudniku:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa-
nega roka,

– reference,
– boniteta na obrazcu (Bon1 in Bon 2 ali

Bon 3), ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– vzorec pogodbe s ponudbeno ceno fco

Maribor, ki mor biti fiksna,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s po-
nudbo.

7.2. Izjava ponudnika:
– da je ponujeno vozilo tehnološko so-

dobno, da ima garancijo kvalitete v skladu z
evropskimi strokovnimi standardi (ustrezne
listine naj bodo priložene),

– o garanciji za ponujeno vozilo,
– o opravljanju servisiranja (kraj servisi-

ranja), maksimalni odzivni čas po javljanju
napak in maksimalni čas za dobavo rezerv-
nih delov,

– o načinu plačila, ki ne sme predvide-
vati avansov, mora pa predvidevati mož-
nost  nakupa  na  leasing  za  petletno
obdobje,

– o zagovovljenih navodilih za ravnanje
z opremo  v slovenskem jeziku,

– o času veljavnosti ponudbe,

– da se v celoti strinja z razpisanimi po-
goji ter da bodo ti pogoji v celoti sestavni
del pogodb in v primeru spora temeljni do-
kument, ki opredeljuje pogodbeno obvez-
nost.

Naročnik si pridržuje pravico, da zavrže
ponudbo, ki ne bo urejena v naštetem vrst-
nem redu in če ne bodo vse listine in strani
ponudbe podpisane od pooblaščene osebe
ponudnika.

7.3. Zahteve investitorja:
– skupna masa vozila,
– višina nakladalnega dela,
– zunanji gabariti vozila,
– obračalni krog,
– potrditev dovoljene vožnje z B katego-

rijo;
7.4. Cena in plačilni pogoji:
– leasing pogodba;
7.5. Dobavni rok:
7.6. Ponudba, ki mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek registra z opisom dejavnosti, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, za sa-
mostojne podjetnike pa priglasitev pri davč-
nem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,

– končna cena mora biti izražena v SIT z
vključenim prometnim davkom,

– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
7. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
8. Ta razpis v nobenem primeru ne zave-

zuje naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali naju-
godnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremu-
koli ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel,  ker  njegova  ponudba  ni  bila
sprejeta.

9. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Snaga d.o.o., javno podjetje Mari-
bor, Nasipna 64, Maribor v 20 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS do 12. ure  na
zgornjem naslovu, kjer bo istega dne ob 12.
uri tudi odpiranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo na jav-
nem odpiranju ponudb prisotni, morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
»Ne odpiraj« ter »Ponudba: lahko tovorno
vozilo«.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo pri Branku Kosi-ju na naslovu ali
po telefonu 305-615.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.

Javno podjetje d.o.o., Snaga Maribor

 Št. 931-89/97 Ob-2707

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Hidrometeorološki zavod Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Vojkova 1b
objavlja na podlagi uredbe o začasnem fi-
nanciranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96), na podlagi določil zakona o
proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in skladno z določbami zakona o
financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
48/90, 34/91-1, 30/92, 52/92 – odločba US,
7/93 in 43/93 – odločba US)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev

za storitve:
I. 1. Gradbena in elektroinstalacijska de-

la na lokacijah merilnih postaj HMZ (leta-
lišče Portorož in druge lokacije) v obsegu
projektne dokumentacije na letališču Porto-
rož in drugih lokacijah.

Predvideni obseg dela v letu 1997:
1–2 mio SIT.

2. Tekoče in investicijijsko vzdrževanje
mreže merilnih postaj HMZ.

Povpraševanje se ne nanaša na opremo,
ampak le na servisne storitve. Predvideni
obseg teh del v letu 1997 je: 1–2 mio SIT.

II. Merila, ki bodo upoštevana pri iz-
boru:

Za obe točki:
a)
– celovitost ponudbe;
– reference in velikost ponudnika;
– izvedbeni ali dobavni roki;
– ponujena cena s plačilnimi pogoji;
– garancijski roki in pogoji garancij.
Posebna merila, ki bodo upoštevana pri

1. točki:
– kakovost storitev, izkazljiva s certifi-

katom serije ISO 9000;
– obladovanje tehnologije elektromag-

netnega ščitenja instalacij s cevmi tipa Zo-
rex ali podobno.

Posebna merila, ki bodo upoštevana pri
2. točki:

– cena servisne ure;
– poznavanje merilne opreme HMZ.
b) Naročnik si pridržuje pravico, da naj-

nižje ponujene cene ne bo imel za najugod-
nejšo.

III. Informacije v obliki razpisne doku-
mentacije in z vrednostmi posameznih po-
stavk so na voljo, po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS na Hidrometeorološkem
zavodu R Slovenije – Vojkova 1b, Ljublja-
na in sicer: za 1. in 2. točko na dir. tel. št.
178-43-06 (Dr. Silvo Žlebir).

IV. Ponudbe s priloženo dokumentacijo
morajo biti obvezno napisane v slovenščini,
vrednosti izražene v slovenski valuti. Pro-
metni davek mora biti prikazan posebej. Po-
nudba mora obvezno vsebovati vse elemen-
te in biti pripravljena v skladu z zakonom o
proračunu Republike Slovenije in zakonom
o financiranju javne porabe. Ponudbi je po-
trebno obvezno priložiti:

– sklep o vpisu v sodni register z vsemi
prilogami k sklepu;

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad RS;

– izpolnjen in potrjen BON obrazec.
Dokumenti ne smejo biti starejši od treh

mesecev. V primeru, da ponudnik prilaga
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kopije namesto originalov, mora njihovo ve-
rodostojnost potrditi notar.

V osnovnem ovitku morata biti: sprem-
no pismo s polnim naslovom ponudnika in v
ločenem zapečatenem ovitku, priložena po-
nudba z označbo »Ne odpiraj ponudba« z
navedbo, na katero točko razpisa se ponud-
ba nanaša. Če je dokumentacija v več ovit-
kih, morajo biti ti označeni po zaporedju in
njihovo število navedeno v spremnem dopi-
su. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja. nepravilno opremljene po-
nudbe glede na določila tega javnega razpi-
sa bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Po-
nudbe v predpisani obliki se vložijo:

– osebno v sprejemni pisarni Hidrome-
teorološkega zavoda Republike Slovenije,
Vojkova 1b (prvo nadstropje levo);

– pošljejo kot priporočene poštne po-
šiljke.

Ponudbe je treba oddati v 15 dneh po
objavi javnega razpisa, na naslov: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Hidrometeorološki zavod Republike
Slovenije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, za
razpisno komisijo.

V. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo tretji delovni dan po poteku roka
dostave ponudb. Odpiranje bo ob 9. uri v
sejni sobi Hidrometeorološkega zavoda RS,
Vojkova 1b, prvo nadstropje levo. Pri odpi-
ranju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri ponudnika ob-
veščeni v okvirnem roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

Republika Slovenjia
Ministrstvo za okolje in prostor

Hidrometeorološki zavod
Republike Slovenije

Ob-2708

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 80.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in 20.
člena zakona o financiranju javne porabe
(Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91-I, 23/92, 30/92,
52/92, 7/93, 43/93 in 80/94), ter 11. in 12.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna občina Novo
mesto objavlja

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev

v osnovne šole v Mestni občini Novo
mesto za šolsko leto 1997/98

1. Naročnik: Mestna občina Novo me-
sto.

2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
osnovne šole v Mestni občini Novo mesto
za osnovne šole: Bršljin, Brusnice, Center,
Dolenjske Toplice, Mirna peč, Stopiče,
Šmarjeta, Šmihel in Žužemberk.

3. Informacije o razpisu in razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na Se-
kretariatu za izobraževanje, vzgojo,
zdravstvo in socialne zadeve Mestne občine
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 6, v sobi
št. 54/II pri Slanc Darinki, v 10 dneh po
objavi javnega razpisa, in sicer vsak dan
med 8. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost naročila je
37,700.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost ponujene storitve,
– reference pri izvajanju prevoza otrok,
– cena za kilometer razpisanih prevozov,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil. Ponudniki
lahko dajo ponudbo le za prevoz učencev v
vse osnovne šole, ki so predmet tega razpi-
sa, kar pomeni, da na ta razpis ne sprejema-
mo ponudb za posamezne šole.

Ponudba mora vsebovati:
– ime in sedež ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti v katero spadajo razpisana dela
(dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni),

– reference podjetja ali posameznih iz-
vajalcev, ki so jih ponudniki na tem področ-
ju pridobili z dosedanjim delom, predvsem
pri prevozu otrok,

– ponudbo, z navedbo števila kilometrov,
ki jih bo ponudnik zaračunaval za prevoz
učencev pri posamezni šoli, glede na obsto-
ječi vozni red in ceno za kilometer, vključ-
no s prometnim davkom,

– podatke o prevoznih sredstvih,
– strukturo cene,
– način obračunavanja storitev,
– način določanja korekcije cene,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega ponudba velja, pri-

čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 45 dni od dneva poteka razpisa,

– način zagotavljanja in dokazovanje ka-
kovosti storitve,

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-
niku.

7. Rok za oddajo ponudb je 24. 7. 1997
do 12. ure. Ponudbe pošljite ali osebno do-
stavite na naslov: Mestna občina Novo me-
sto, Sekretariat za izobraževanje, vzgojo,
zdravstvo in socialne zadeve, Novi trg 6,
soba št. 54/II.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in označene z oznako: “Ne odpiraj, ponud-
ba na javni razpis za prevoz učencev v os-
novne šole v Mestni občini Novo mesto”.
Na ovojnici mora biti obvezno naveden tudi
ponudnik.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 7.
1997 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, soba št. 67/II.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba za opravljanje prevozov učencev v
omenjene šole za šolsko leto 1997/98.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Št. 110-1/97 Ob-2718

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 Slo-
venije za ceste kot naročnik, objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvajanje meritev tornih
sposobnosti voznih površin na M in R
cestah v Republiki Sloveniji z mersko

napravo SCRIMTEX
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 23. do
28. 6. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje mag. Vladimir Oštir, dipl. inž.
(tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 7. 1997 do 9.30 v vložišče
Direkcije RS za ceste, Tržaška 19, Ljublja-
na, prvo nadstropje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Izvajanje
meritev tornih sposobnosti – SCRIMTEX”
– V. O.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 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.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Št. 847/97 Ob-2721

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) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo gradbeno-obrtniških in
inštalacijskih del pri prenovi dela

nadstropja občinske stavbe v Velikih
Laščah

1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-
ke Lašče 15, Velike Lašče.

2. Predmet razpisa je izvedba gradbe-
no-obrtniških in inštalacijskih del pri pre-
novi dela nadstropja občinske stavbe v Ve-
likih Laščah.

3. Rok za pričetek del: 15. julij 1997.
4. Rok za dokončanje del: 1. september

1997.
5. Orientacijska vrednost del: 9,000.000

SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: uspešne reference pri izvajanju
tovrstnih del, garancijski roki, najugodnejša
ponudbena cena, rok izvedbe in morebitne
ugodnosti pri sklepanju pogodbe.

7. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o registraciji podjetja.

8. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za prenovo ob-
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činske stavbe” na naslov: Občina Velike
Lašče, Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo pri AG Inženiring, d.o.o., Obrt-
na cona, Kočevje (tel. 851-335). Kontaktna
oseba je Vladimir Briški.

10. Občina si pridržuje pravico zmanjša-
nja obsega del glede na razpoložljiva fi-
nančna sredstva oziroma pravico, da ne skle-
ne pogodbe z izbranim izvajalcem. Ponud-
niki v tem primeru nimajo pravice do
odškodninskega zahtevka.

11. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
ob 12. uri na sedežu občine.

Občina Velike Lašče

Ob-2728

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 obnovo dotrajanih
parketov 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 (obnova parketov).

3. Orientacijska vrednost: 4,300.000 SIT.
4. Rok izvedbe: od 15. julija do 15. av-

gusta 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– izkaz finančnega stanja ponudnika

(Bon 1, Bon 2 ali Bon 3).
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. 062/22-01-314.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprtih kuvertah s pripisom “ponudba – Ne
odpiraj!” do 1. 7. 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 7. 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

Ob-2709

Občina Divača objavlja na podlagi 36.
člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Ur. l. RS, št. 32/93) in v skladu z
zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za pridobitev koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe “kabelska TV”

1. Koncendent: Občina Divača, Kraška
cesta 32, Divača.

2. Predmet razpisa: oddaja koncesije za
gospodarsko javno službo kabelska TV.

3. Območje izvajanja gospodarske javne
službe: naselje Divača.

4. Koncesija se bo podelila za 10 let.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– strokovna usposobljenost ponudnika za

prevzem koncesije,
– kompleksnost ponudbe,
– število zagotovljenih programov,
– sistem CATV instalacije,
– cena priključka in plačilni pogoji,
– cena mesečne naročnine,
– odškodnina koncendentu za podelitev

koncesije,
– doseženi rezultati dosedanjega dela na

področju kabelske TV (reference).
6. Koncendent si pridržuje pravico, da

ne sklene koncesijske pogodbe z nobenim
od ponudnikov.

7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
objave razpisa. Ponudbe morajo biti oddane
v zaprti ovojnici z oznako ponudnika in s
pripisom “Ne odpiraj - ponudba za oddajo
koncesije!” Ponudba se pošlje priporočeno
po pošti ali odda osebno v sprejemni pisarni
Občine Divača, Kraška cesta 32, Divača

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po dnevu za oddajo ponudb ob 12. uri v
sejni sobi Občine Divača, Kraška cesta 32,
Divača. Predstavniki ponudnikov morajo
imeti pisno pooblastilo za zastopanje.

9. O izbiri koncesionarja bo koncendent
odločil z upravno odločbo v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki ob priložitvi potrdila o plačilu dvig-
nejo v sprejemni pisarni Občine Divača vsak
delavnik med 10. in 12. uro pri Tatjani
Cerkvenik (tel. 067/60-073). Cena razpisne
dokumentacije je 5.000 SIT in se plača na
žiro račun Občine Divača št.
501420-630-90051 pri APP Sežana.

Občina Divača

Št. 35101-0035/97 Ob-2729

Občina Kamnik razpisuje na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik.

2. Predmet razpisa:
1. rekonstrukcija lokalne ceste Laniše

v Tunjicah,
2. rekonstrukcija dveh mostov na lo-

kalni cesti Tunjiška Mlaka–Sidraž.
3. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za
posamezni predmet razpisa med 8. in 10.
uro na Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik, soba 43/II, v roku 6 dni po objavi razpi-
sa in ob predložitvi potrdila o vplačilu od-
kupnine v višini 5.000 SIT za posamezni
predmet razpisa, na ŽR 50140-637-813087,
s pripisom “(navedite predmet/e razpisa)”.

Ponudnikom bo 6 dni po objavi razpisa med
8. in 10. uro omogočen vpogled v projektno
dokumentacijo na istem naslovu.

4. Orientacijska vrednost del:
1. ca. 6,000.000 SIT,
2. ca. 3,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanj-
ša obseg del, glede na višino razpoložljivih
proračunskih sredstev.

5. Rok: pričetek del je najkasneje 15 dni
po prejemu sklepa o izbiri izvajalca.

6. Sestavni deli ponudbe: ponudba mora
vsebovati po vrstnem redu vse elemente do-
ločene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Posebni pogoji: poleg navedenega v
6. točki tega razpisa morajo ponudniki pri-
ložiti še:

– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe,

– izjavo, da so razpisana dela ponujena
po sistemu “količinski in funkcionalni ključ
v roke”,

– izjavo, da so seznanjeni z razmerami
na konkretni lokaciji, kjer se bodo dela iz-
vajala,

– izjavo, da so seznanjeni s projektno
dokumentacijo,

– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, ki
ne sme biti starejši od 30 dni,

– plan tranšnih plačil,
– kadrovsko zasebo,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli.
V primeru, da ponudnik ugotovi even-

tualna neskladja med projektom, popisi del
in/ali ob ogledu lokacije ugotovljenim sta-
njem na terenu, mora predložiti poleg os-
novne ponudbe tudi novo ponudbo po istih
pogojih razpisa.

8. Merila za izbiro ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev iz 6. in 7. točke

razpisa,
– strokovna usposobljenost izvajalca,
– reference ponudnika,
– cena (najcenejši ponudnik ni nujno naj-

ugodnejši),
– možnost kreditiranja, oziroma odloga

plačil,
– opcija ponudbe 15. 7. 1997,
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
9. Dostava ponudbe: ponudbo/e je po-

trebno dostaviti (za vsak predmet razpisa
posebej) najkasneje 30. 6. 1997, do 12. ure,
zapečateno/e v zaprti ovojnici, z navedbo
točnega naslova ponudnika in z oznako:
“Ponudba za rekonstrukcijo (navedite pred-
met razpisa) – Ne odpiraj”, na naslov: Obči-
na Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
soba št. 11/I.

10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje bo
isti dan, ob 13. uri v prostorih Občine Kam-
nik, Glavni trg 24, Kamnik, soba št. 9/P.

Upoštevane bodo le pravočasno prispele,
popolne in pravilno opremljene ponudbe.

Pred odpiranjem ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pisme-
na pooblastila za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni najkasneje v roku 8 dni po odpira-
nju.

Občina Kamnik
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-2724

Gospodarski vestnik, založniška skupi-
na, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, v skladu z
določili zakona o javnih glasilih obvešča o
spremembi člana nadzornega sveta družbe.
Namesto Lojzeta Zajca je član nadzornega
sveta postal Tomaž Rotar.

Gospodarski vestnik, d.d., Ljubljana

Št. 56/97 Ob-2681

Uprava delniške družbe TIM, Tovarna
izolacijskega materiala, d.d., Laško

preklicuje
sklic 2. rednega zasedanja skupščine dne

30. 6. 1997 ob 12. uri v knjižnici Zdraviliš-
ča Laško, Zdraviliška cesta 4, Laško, objav-
ljen v časopisu Delo dne 28. 5. 1997 in v
Uradnem listu RS, št. 33 z dne 6. VI. 1997
in na podlagi 43. člena statuta TIM, Tovar-
na izolacijskega materiala, d.d., Laško, skli-
cuje

2. redno zasedanje skupščine
družbe TIM Laško, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 21. julija 1997 ob 12.
uri v knjižnici Zdravilišča Laško, Zdraviliš-
ka cesta 4, Laško.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
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 17. 7. 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 20. 6. 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 toč-
ki 1, 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 Urad-
nem listu RS.

TIM Laško, d.d.
uprava družbe
glavni direktor

Št. 6921 Ob-2618

Na podlagi 39., 40. in 41. člena statuta
Komunalna operativa, d.d., Ljubljana, Pov-

šetova 8, sklicuje predsednik nadzornega
sveta

3. skupščino delničarjev,
ki bo dne 8. 7. 1997 ob 14. uri v prosto-

rih družbe na Ambroževem trgu 7, Ljublja-
na.

I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in predlog dnevnega red ter:
– izvolitev predsedujočega skupščine,
– imenovanje zapisnikarja,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red ter izvoli predsedujočega
skupščine in imenuje zapisnikarja ter notar-
ja za sestavo notarskega zapisa.

2. Poslovno poročilo za leto 1996 in de-
litev dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1996 in predlog de-
litve dobička za leto 1996.

3. Imenovanje revizorja za revidiranje
zaključnega računa za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
laganega revizorja.

II. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 8. 7. 1997 ob

14. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne v
istih prostorih ob 15. uri, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

III. Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji in
pooblaščenci delničarjev, ki družbi pisme-
no prijavijo svojo udeležbo. Prijava udelež-
be je pravočasna, če prispe na sedež družbe
do vključno 5. 7. 1997. Pooblaščenec delni-
čarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi
pisno pooblastilo, če le-to še ni shranjeno
pri družbi.

IV. Vpogled v gradiva
Gradiva, na podlagi katerih so v tem skli-

cu predlagani sklepi, delničarji ali njihovi
pooblaščenci vpogledajo na naslovu družbe
Ambrožev trg 7, Ljubljana, vsak delovnik
med 8. in 10. uro.

V. Priprava tekstov za razpravo
Predlogi delničarjev so lahko le v pisni

in obrazloženi obliki ter vloženi najkasneje
en teden pred zasedanjem skupščine na
upravo družbe.

Komunalna operativa, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Ob-2619

Na podlagi statuta družbe sklicujem

skupščino
podjetja Certa, d.d.,

ki bo dne 21. julija 1997 ob 10. uri v
prostorih salona hotela Cerkno.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in

dva člana predsedstva.
2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. skupš-

čine družbe.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o rea-

lizaciji sklepov 3. skupščine družbe.
3. Poslovno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1996.
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4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1997

se imenuje ITEO – Revizija, d.o.o., Ljublja-
na.

5. Razdelitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o delitvi dobička za leto 1996.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima

delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pi-
sno najavi družbi svojo udeležbo na skupš-
čini najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za
delničarje, ki so imenovali pooblaščenca
uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.

Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno za-

sedanje skupščine 21. 7. 1997 ob 11. uri na
istem mestu.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be vsak delovni dan do zasedanja od 11. do
13. ure.

Certa, d.d.
direktor

Ob-2620

Uprava Iskre, Tele d.d., Ljubljana, Sav-
ska c. 3 sklicuje na podlagi zakona o gospo-
darskih družbah in statuta družbe

2. skupščino
Iskra Tela, d.d., Ljubljana, Savska c. 3,

ki bo v torek 22. 7. 1997 ob 14. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Savska c. 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter imenovanje

dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: imenuje se preštevalca

glasov in notarja po predlogu.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la uprave o poslovanju družbe za leto 1996
z revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju družbe za leto 1996 z revi-
zijskim poročilom.

3. Obravnava in sprejem razporeditve
dobička družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: dobiček družbe za leto
1996 v višini 6,066 mio SIT ostane neraz-
porejen.

4. Imenovanje revizijske hiše za leto
1997.

Predlog sklepa: za revidiranje zaključ-
nega računa za leto 1997 se imenuje revizij-
ska hiša LM Veritas, d.o.o., Ljubljana.

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. Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki naj najkasneje tri dni pred skupščino v
tajništvo družbe pisno prijavijo svojo ude-
ležbo, ter deponirajo pooblastila, če niso
shranjena na sedežu družbe.

Vsa predložena pooblastila so do konca
skupščine na vpogled pri upravi.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine, pozivamo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja zglasijo v spre-
jemni pisarni, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prejeli glasovalne listi-

če, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost se nova seja skupščine z istim
dnevnim redom izvede naslednji dan ob isti
uri in na istem kraju (drugi sklic), kjer se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Celoviti predlogi sklepov in gradiva ter
druge informacije so delničarjem na vpo-
gled v tajništvu Iskre Tele, Ljubljana, Sav-
ska c. 3, vsak dan od 8. do 10. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda z
obrazložitvijo pošljejo priporočeno po po-
šti, v 7 dneh po objavi sklica, na naslov
družbe.

Iskra Tela, d.d.,
uprava

Št. 437 Ob-2639

Na podlagi določil statuta trgovske druž-
be, Center Radeče, d.d., sklicuje uprava
družbe

2. sejo skupščine
družbe Center Radeče, d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 21. 7. 1997 ob
12. uri v sejni sobi »Hotela Jadran« Radeče,
Trg 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepov: sprejme se sklep o ime-

novanju predsednika skupščine, dveh pre-
števalcev glasov, zapisnikar in notar.

2. Obravnava poslovnih rezultatov
1993–1995 ter bilanca stanja z mnenjem
pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme bi-
lanco uspeha 1993–1995 ter bilanco stanja
z mnenjem pooblaščenega revizorja.

3. Obravnava letnega poročila uprave za
leto 1996 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se leto poročilo
uprave za leto 1996 z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem pooblaščenega revizorja.

4. Delitev čistega dobička za poslovno
leto 1996.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta 1996
ostane nespremenjen.

5. Spremembe statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

in dopolnitve statuta v predlagani obliki –
po predlogu nadzornega sveta.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se oblikovanje

sklada lastnih delnic po predlogu nadzorne-
ga sveta.

7. Pooblastilo upravi za povečanje os-
novnega kapitala družbe (odobreni kapital).

Predlog sklepa: skupščina pooblasti
upravo za povečanje osnovnega kapitala
družbe (odobreni kapital) po predlogu nad-
zornega sveta.

8. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizijo delniške druž-

be se imenuje predlagana revizijska hiša
Plus revizija iz Ljubljane.

Celotno gradivo je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe, Titova 8, 1433 Ra-
deče v tajništvu, vsak delovni dan od 12. do
14. ure, od dneva objave sklica do zaseda-
nja skupščine.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico delničarji sami
ali po svojih pooblaščencih oziroma zako-
nitih zastopnikih.

Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava udeležbe je pravočasna,
če prispe na sedež družbe do vključno 18. 7.
1997.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi pri-
ložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shra-
njeno pri družbi.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
javno.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne to je
21. 7. 1997 ob 13. uri v istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju se veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja, v tem času se bodo delile
glasovnice.

Center Radeče, d.d.,
uprava družbe

Ob-2640

Na podlagi 38. člena statuta družbe No-
voles, lesna industrija, d.d., Straža sklicuje
začasna uprava

1. sejo skupščine
družbe Novoles, lesna industrija, d.d.,

Straža,
ki bo v četrtek, 24. julija 1997 ob 12. uri

na sedežu družbe v Straži.
Dnevni red:
1. Otvoritev 1. skupščine delniške druž-

be, ugotovitev sklepčnosti, potrditev notar-
ja in izvolitev delovnih teles.

Začasna uprava prične prvo skupščino
delniške družbe in ugotovi, da je skupščina
sklepčna.

Predlog sklepov:
1.1. Za notarja se potrdi Češarek mag.

Nina.
1.2. Na predlog začasne uprave se ime-

nujejo predsedujoči skupščine in prešteva-
lec glasov v predlaganem sestavu.

2. Poročilo začasne uprave o poteku last-
ninskega preoblikovaja Novoles, lesna in-
dustrija, d.d., Straža

Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
na predlog začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta seznani s poročilom začasne
uprave o poteku lastninskega preoblikova-
nja Novoles, lesna industrija, d.d., Straža.

3. Poročilo začasne uprave o poslovanju
Poslovnega sistema Novoles za leta 1993,
1994 in 1995

Predlog sklepa: skupščina delničarjev na
predlog začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta sprejme poročilo o poslova-
nju Poslovnega sistema Novoles za leta
1993, 1994 in 1995.

4. Sprejem letnega poročila začasne
uprave o poslovanju Novoles, lesna indu-
strija, d.d., Straža za leto 1996 z mnenjem
začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepov:
4.1. Na predlog začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta se sprejme revidi-
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rano letno poročilo začasne uprave o poslo-
vanju Novoles, lesna industrija, d.d., Straža
in hčerinskih družb za leto 1996 z mnenjem
začasnega nadzornega sveta v predloženem
besedilu.

4.2. Na predlog začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta skupščina sprejme
predlog delitve dobička za leto 1996 v pred-
lagani obliki.

5. Sprejem dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta skupšči-
na sprejme dopolnitev statuta, ki določa pra-
vico udeležbe delničarjev na skupščini.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo in ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje 3 dni pred skupščino.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta se obliku-
je sklad lastnih delnic v predlagani obliki.

7. Izbira revizorja za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1997 imenuje pred-
lagana revizijska družba.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Skupščina se seznani s članoma nadzornega
sveta, ki ju je izvolil svet delavcev.

Predlog sklepov:
8.1. Na predlog začasnega nadzornega

sveta skupščina izvoli predlagane člane nad-
zornega sveta – predstavnike delničarjev.

8.2. Na predlog začasnega nadzornega
sveta skupščina razreši člane začasnega nad-
zornega sveta – predstavnike delničarjev.

9. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se določi
sejnina za člane nadzornega sveta in pred-
sednika nadzornega sveta v predlagani viši-
ni.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo na dan 1. 7. 1997.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe, najkasneje do 14. 7. 1997.

Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni
prevzamejo gradivo in glasovnice.

Glasuje se javno, z glasovnicami, oseb-
no ali po pooblaščencu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in dopolnitvijo statuta so na vpogled vsem
delničarjem vsak delovni dan od 9. do 12.
ure v kadrovsko-pravnem sektorju.

Vse delničarje, pooblaščence in zastop-
nike pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini najavijo vsaj 3 dni pred skupšči-
no.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda, gle-
de katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo za-
časni upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Novoles, lesna industrija, d.d., Straža
začasna uprava

Ob-2641

Uprava Indov, d.d., Ljubljana, Poljanska
95, vabi delničarje na

 3. sejo skupščine
Indov, d.d., Ljubljana, Poljanska 95
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne

11. 11. 1994 registriralo delniško družbo in
potrdilo statut. Uprava ugotavlja, da so s
tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.
Uprava sklicuje skupščino dne 21. 7. 1997
ob 16.30 v sejni sobi družbe na Poljanski 95
v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Izvolijo se delovna
telesa skupščine – predsednik, dva prešte-
valca, zapisnikar in notar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predla-

gani dnevni red.
3. Obravnava revizijskega poročila za

poslovno leto 1996.
Predlog nadzornega sveta: poročilo revi-

zorja se vzame na znanje.
4. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu za leto 1996 in programa za leto 1997.
Predlog sklepa uprave: sprejme se letno

poročilo za leto 1996 in program za leto
1997.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme letno poro-
čilo za leto 1996 in program za leto 1997.

5. Obravnava in odločanje o delitvi-po-
krivanju čistega dobička – izgube za leto
1996.

Predlog sklepa uprave: sprejme se pred-
lagana delitev-pokrivanje čistega dobička-
izgube za leto 1996.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme predlagano
delitev-pokrivanje dobička-izgube za leto
1996.

6. Povečanje osnovnega kapitala z vlož-
ki in sprememba 10. člena statuta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sklep o povečanju osnov-
nega kapitala z vložki v predloženem bese-
dilu in spremembe 10. člena statuta v pred-
loženem besedilu.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja se imenuje revizorska družba
KPMG.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže z začasnico oziroma s pisnim poobla-
stilom drugega delničarja in njegovo zača-
snico o vplačanih delnicah. Pooblastila za
zastopanje je potrebno deponirati v prosto-
rih tajništva delniške družbe na Poljanski
95 v Ljubljani, vsaj tri dni pred zasedanjem

skupščine. Vsak notranji delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini delničarjev najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo delničarje, da se prijavijo v tajniš-
tvu družbe na Poljanski 95 v Ljubljani vsaj
pol ure pred začetkom zasedanja. V tajniš-
tvu so najavljeni udeleženci dolžni podpisa-
ti seznam prisotnih delničarjev ter  prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini delničarjev, in dru-
ga gradiva.

Predlogi sprememb statuta delniške
družbe in drugi predlogi sklepov skupščine
za vsako točko dnevnega reda in gradivo ter
druge informacije so delničarjem na vpo-
gled v tajništvu družbe na Poljanski 95 v
Ljubljani vsak dan od 8. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi.

Uprava družbe in nadzorni svet bosta o
utemeljenih  predlogih sprejela svoja
stališča in bosta o spreminjevalnih predlo-
gih najkasneje v roku 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-
stonih delnic.

Vabimo vas, da se skupščine polnošte-
vilno udeležite!

Indov d. d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-2654

Skladno z 284. in 286. členom zakona o
gospodarskih družbah uprava delniške druž-
be Sava, gumarska in kemična industrija,
d.d., v odprtem roku objavlja

predlog razširitve dnevnega reda
2. skupščine delniške družbe Sava s pred-

logoma sklepov:
1. Doda se 7. točka dnevnega reda, ki

glasi: »Prenos pristojnosti skupščine, da od-
loča o ustanovitvi družb, na katere se prena-
ša bistven del dejavnosti delniške družbe«.

Predlog sklepa: skupščina prenaša pri-
stojnost, da odloča o ustanovitvi družb, na
katere se prenaša bistven del dejavnosti del-
niške družbe, na upravo, ki pa za veljavnost
svoje odločitve potrebuje soglasje nadzor-
nega sveta. Prenos pristojnosti velja, v koli-
kor družbeniške pogodbe in pogodbe, na
katere se družbeniške pogodbe sklicujejo
ustrezajo vsebini pisma o nameri, ki je bilo
16. maja 1997 podpisano z The Goodyear
Tire & Rubber Company, Akron, Ohio. Pre-
nos pristojnosti se opravi le za navedeni
primer in preneha, kolikor družbeniške po-
godbe in pogodbe, na katere se družbeniške
pogodbe sklicujejo, niso sklenjene do 31.
decembra 1997.

Obrazložitev:
Po mnenju predlagatelja je nezapisana

pristojnost skupščine, da odloča o ustanav-
ljanju družb, na katere se prenaša bistven
del dejavnosti oziroma poslovanja. V izogib
morebitnega sklica izredne skupščine pred-
lagamo, da se s skupščinskim sklepom za
konkretni primer ustanovitve družb za na-
povedano kapitalsko povezavo z Goodyear-
jem pristojnost skleniti posel prenese na
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upravo, ki pa za veljavnost svoje odločitve
potrebuje soglasje nadzornega sveta.

2. Doda se 8. točka dnevnega reda, ki
glasi: »Razrešitev in izvolitev člana nadzor-
nega sveta«.

Predlog sklepa: skupščina razreši Bran-
ka Markuna kot člana nadzornega sveta.
Skupščina izvoli Janeza Bojca za člana nad-
zornega sveta.

Predlagatelji razširitve dnevnega reda in
predlogov sklepov so: Kmečki sklad 1, d.d.,
Kmečki sklad 2, d.d., Kmečki sklad 3, d.d.,
Atena ena, d.d., Atena, dve d.d. in Atena tri,
d.d. Njihovo skupno število delnic presega
dvajsetino osnovnega kapitala delniške
družbe Sava.

Sava, gumarska in kemična
 industrija, d.d.,

predsednik uprave

Ob-2653

Na podlagi 36. člena statuta družbe SŽ –
Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., začasna
uprava sklicuje

skupščino,
ki bo dne 29. 7. 1997 ob 7. uri v poslov-

nih prostorih v Ljubljani, Kolodvorska ulica
11, 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 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 letnega poročila za leto 1996.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: sprejme se po-
ročilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1996 v predloženem besedilu.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1996.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček v
višini 1,192.693,94 SIT se deli na: nerazpo-
rejeni dobiček 1,192.693,94 SIT.

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.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev:

  1. Milan Nabergoj, dipl. jur.,
  2. Iztok Puš, dipl. ek.,
  3. Janez Brezovar, inž.,
  4. Branko Cerkvenik.
6. Sprejem in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

7. 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 15.000 SIT neto za člana in
20.000 SIT neto za predsednika.

8. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje Coopers & Lybrand, pod-
jetje za revizijo in druge finančno računovod-
ske storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 107.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
v Ljubljani, Kolodvorska ulica 11, vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno na dan
zasedanja skupščine. Na skupščini se odlo-
ča o objavljenih 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 v Ljubljani, Kolodvorska ulica 11,
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic.

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 ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni!
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d.,

začasna uprava

Ob-2652

Uprava Tovarne sladkorja, d.d., Opekar-
niška c. 4, Ormož, vabi delničarje na

2. sejo skupščine
Tovarne sladkorja, d.d., Opekarniška

c. 4, Ormož,
ki bo dne 24. 6. 1997 ob 12. uri v dvora-

ni Doma kulture, Skolibrova ul. 17, Ormož,
z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine: predsed-
nika in treh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se izvoli Milan Kne-
ževič, za preštevalce glasov Teodor Fran-
geš, Žarko Kolarič in Janko Petrovič.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: potrdi se predlagani dnevni red.
4. Obravnava se odločanje o dopolnje-

nem revidiranem letnem poročilu za leto
1995.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme dopolnjeno

revidirano letno poročilo uprave za leto
1995 v predloženem besedilu.

Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-
me se dopolnjeno letno poročilo za leto 1995
v predloženem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o sklepu o
razporeditvi dobička za leto 1993, 1994 in
1995.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sklep o razporeditvi
dobička za leta 1993, 1994 in 1995.

6. Obravnava in sprejem sklepa o
imenovanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skupš-
čina za revizorja imenuje družbe AUDIT,
d.o.o., iz Murske Sobote za poslovni leti
1996 in 1997.

7. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1996.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme letno poro-
čilo uprave za leto 1996 v predloženem be-
sedilu.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo za leto 1996 v predloženem bese-
dilu.

8. Obravnava in odločanje o razporedi-
tvi dobička za leto 1996.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sklep o razporeditvi do-
bička za leto 1996.

9. Povečanje osnovnega kapitala z izda-
jo novih delnic.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na podlagi 182. in 309. člena zakona
o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/
93) in določil akta o lastninskem preobliko-
vanju podjetja Tovarna sladkorja Ormož,
p.o. ter statut Tovarne sladkorja, d.d., Or-
mož z dne 17. 8. 1995 je skupščina družbe
na 2. redni seji dne 24. 6. 1997 sprejela
naslednje sklepe o povečanju osnovnega ka-
pitala z izdajo novih delnic:

9.1. Osnovni kapital Tovarne sladkorja,
d.d., Ormož, se poveča iz 4.971,630.000 SIT
na 6.219,980.000 SIT. Za povečanje osnov-
nega kapitala se izda 124.835 novih navad-
nih (rednih) imenskih delnic po nominirani
vrednosti 10.000 SIT za eno delnico.

Družba izda 124.835 novih delnic na-
vadnih imenskih delnic po nominalni vred-
nosti 10.000 SIT za eno delnico, kar pome-
ni, da je skupna nominalna vrednost celotne
izdaje delnic 1.248,350.000 SIT.

Prodajna cena ene delnice je 12.611 SIT,
kar pomeni, da skupna prodajna vrednost
celotne izdaje 124.835 delnic znaša
1.574,294.185 SIT.

Vplačani znesek nad nominalno vred-
nostjo delnic v celoti povečuje celotni kapi-
tal kot vplačani presežek kapitala v višini
325,944.185 SIT.

9.2. Delnice te izdaje so navadne (redne)
in se glasijo na ime, izdajo pa se v nemate-
rializirani obliki.

9.3. Vse delnice te izdaje predstavljajo
en razred. Celotna izdaja predstavlja zaprto
izdajo po določbah 5. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 6/94) in
je tako namenjena največ 30 v naprej zna-
nim kupcem, ki se zavežejo, da bodo odku-
pili celotno izdajo delnic.

9.4. Vsaka delnica daje delničarju enake
pravice, kot delnice prejšnje izdaje. Ena del-
nica daje imetniku pravico do enega glasu
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pri upravljanju na skupščini družbe in pra-
vico do dividende v skladu s sklepom skupš-
čine družbe od prvega polnega leta poslova-
nja družbe s povečanim kapitalom po tej
izdaji in pravico do ustreznega dela preo-
stalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.

9.5. Na osnovi določil tretjega odstavka
313. člena zakona o gospodarskih družbah in
v skladu z drugim odstavkom 4.13. točke
statuta Tovarne sladkorja, d.d., Ormož, se v
celoti izključi prednostna pravica dosedanjih
delničarjev do vpisa novih delnic te izdaje.

9.6. Ponudba delnic se opravi v 30 dneh
po sprejetju tega sklepa na skupščini in na
način, opredeljen v 2. alinei prvega odstav-
ka 5. člena zakona o trgu vrednostnih papir-
jev (Ur. l. RS, št. 6/94), tako se delnice
ponudijo največ 30 vnaprej znanim kup-
cem, ki podajo izjavo, da bodo vpisali in
vplačali celotno izdajo delnic.

Vpis in vplačilo delnic bodo lahko iz-
vedli kupci, ki bodo predhodno podpisali
nepreklicno zavezo o nakupu delnic s tem,
da je teh kupcev lahko največ 30.

9.7. Delnice se vpisujejo na sedežu druž-
be od 1. 8. 1997 do 1. 10. 1997 in vplačajo v
roku 15 dni od dneva vpisa na ŽR družbe.

V primeru, da delničarji ne bi vplačali
vpisanih delnic v skladu s predhodnim od-
stavkom, bodo morali za čas zamude plačila
plačati zamudne obresti v višini zakonsko
določene zamudne obrestne mere.

V primeru, da v roku iz prvega odstavka
ne bodo vpisane in vplačane vse delnice te
izdaje, bo nadzorni svet Tovarne sladkorja,
d.d., Ormož, sprejel ugotovitveni sklep, da
nova izdaja delnic ni uspela. V tem primeru
se vplačnikom v roku 60 dni od ugotovitve
neuspešnosti vrnejo vplačana denarna sreds-
tva revalorizirana s stopnjo.

9.8. Delnice se morajo v celoti vplačati
v denarju.

9.9. Delnice morajo biti v celoti vplača-
ne pred vpisom povečanja osnovnega kapi-
tala v sodni register.

9.10. Delnice so prenosljive po določ-
bah 5. in 8. člena zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Ur. l. RS, št.6/94).

9.11. Izdajatelj bo za vplačane delnice v
30 dneh po zaključeni prodaji predal zača-
snice oziroma potrdila o lastništvu novih
delnic Tovarne sladkorja, d.d., Ormož.

9.12. Nadzorni svet Tovarne sladkorja,
d.d., Ormož, bo sprejel ugotovitveni sklep,
da je prodaja novih delnic uspela, ko bo
prodana celotna izdaja delnic.

9.13. Glede določil, ki jih ne ureja ta
sklep, se uporabljajo določila statuta Tovar-
ne sladkorja, d.d., Ormož.

9.14. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da v skladu s tem sklepom po potre-
bi sprejme potrebne sklepe s katerimi po-
drobneje uredi postopke in pogoje v zvezi z
izdajo in prodajo delnic te emisije in ki so
potrebni za uspešno realizacijo tega sklepa.

9.15. Skupščina prenaša pooblastilo za
spremembo statuta, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila s tem sklepom sprejeti-
mi odločitvami, na nadzorni svet družbe.

10. Obravnava in odločanje o spremem-
bi statuta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sprememba statuta v pred-
loženem besedilu.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v
delniški knjigi Klirinško-depotne družbe,
d.d., dne 17. 6. 1997 in ki pisno prijavijo
osebno oddajo ali s priporočeno pošto poš-
ljejo družbi deset dni pred zasedanjem ozi-
roma najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred pričetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni, s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta, je na
sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan
pri Frangeš Teodoru od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, glede katerih žele, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina vnovič sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Tovarna sladkorja, d.d., Ormož
predsednik uprave

Št. 1384/97 Ob-2655

Uprava družbe na podlagi 37. člena sta-
tuta Kovinastroj Gastronom, d.d., Grosup-
lje, sklicuje

2. redno zasedanje skupščine
delniške družbe,

ki bo v torek, 29. julija 1997, ob 13. uri
na sedežu družbe, Adamičeva ul. 36, Gro-
suplje.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Skupščina sprejme predlog uprave za iz-
volitev delovnih teles.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo uprave o poslovanju družbe za leto
1996.

Sprejme se razporeditev dobička po
predlogu uprave.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov se imenuje revizijska družba
po predlogu nadzornega sveta.

4. Poročilo o uresničevanju sanacijske-
ga programa in program poslovanja za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-
ve o uresničevanju sanacijskega programa
in program poslovanja za leto 1997.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe Kovinastroj Ga-
stronom, d.d., Adamičeva ul. 36, Grosuplje,
vsak dan med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic, oziroma njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki. Glasuje se z glasovnicami,
ki jih udeleženci prejmejo na skupščini.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pismeno
in mora biti predloženo pred začetkom
skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo le delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo poslati tudi pisna pooblastila.

Kolikor skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne ob 15. uri na
mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni
Kovinastroj Gastronom, d.d., Grosuplje

direktor

Ob-2656

Na podlagi 10. točke statuta Kompas
sklad 3, Pooblaščene investicijske družbe,
d.d., sklicujem

1. skupščino družbe
Kompas sklad 3, pooblaščene

investicijske družbe, d.d., Ljubljana
ki bo v ponedeljek 21. 7. 1997, ob 9. uri,

v Ljubljani, Dunajska 22, v mali sejni sobi v
pritličju.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine (predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov) in
imenovanja notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli organe
skupščine ter imenuje notarko za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1996 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorske družbe RFR
Ernst & Young, d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1996 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorske družbe RFR Ernst &
Young, d.o.o.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 1997 revi-
zijsko družbo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 106.

4. Sprememba statuta in preoblikovanje
Pooblaščene investicijske družbe Kompas
sklad 3 v redno delniško družbo po Predlo-
gu uprave in nadzornega sveta.
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A) Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o preoblikovanju Pooblaščene inve-
sticijske družbe Kompas sklad 3 v redno
delniško družbo ter sporazumno razvezo po-
godbe o upravljanju. Skupščina zadolži nad-
zorni svet, da sporazumno razveže pogodbo
o upravljanju s Pooblaščeno družbo za
upravljanje Divida, upravljanje investicij-
skih skladov, d.d.

B) Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se spremeni firma družbe, tako da
odslej glasi: KOM 3, Poslovno finančne sto-
ritve, d.d. ter da se spremeni dejavnost druž-
be, tako da odslej glasi:

K/74.15 Upravljanje holding družb.
K/74.12 Računovodske, knjigovodske in

revizijske dejavnosti, davčno svetovanje (ra-
zen revizijske).

K/74.13 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

K/74.14 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

K/74.40 Ekonomska propaganda.
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami

za plačilo ali po pogodbi.
K/70.31 Agencije za posredništvo v pro-

metu z nepremičninami.
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem.
J/65.23 Drugo finančno posredništvo,

d.n.
J/67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s

finančnim posredništvom.
J/65.21 Finančni zakup (leasing).
C) Predlog sklepa: skupščina sprejme

predlog sprememb in dopolnitev statuta
družbe, po predlogu, ki postane sestavni del
tega sklepa.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njiho-
vi zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj
tri dni pred sejo skupščino pisno prijavijo
udeležbo. Prijava bo veljavna, kolikor bo v
istem roku na sedež družbe prispela njihova
pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v is-
tem roku poleg prijave predložiti tudi poob-
lastilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne v istih prostorih ob 11. uri. Prija-
va bo veljavna s predložitvijo potrdila o
lastništvu delnic Kompas sklad 3, d.d. Na
ponovljenem zasedanju bo skupščina druž-
be veljavno odločala ne glede na višino na
seji prisotnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Ljubljana, Dunajska 22, vsak delovnik
od 27. 6. 1997 dalje med 9. in 12. uro

Kompas sklad 3
direktor in nadzorni svet

Ob-2657

Na podlagi 12. člena statuta družbe Di-
vida, upravljanje investicijskih skladov,
d.d., sklicujem

skupščino
Divida, d.d.,

ki bo v Ljubljani, dne 21. 7. 1997 ob 10.
uri na sedežu družbe Divida, d.d., Dunajska
22, v mali sejni sobi v pritličju.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine (predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov) in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli organe
skupščine ter imenuje notarko za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1996 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorske družbe RFR
Ernst & Young, d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1996 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske družbe RFR Ernst &
Young, d.o.o.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 1997 revi-
zijsko družbo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 106.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člana

nadzornega sveta Boštjana Smrekarja.
5. Izvolitev novega člana nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli novega

člana nadzornega sveta po predlogu, ki po-
stane sestavni del tega sklepa.

6. Povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep,
da se poveča osnovni kapital družbe iz sred-
stev družbe v skupni višini 300,000.000 SIT,
in sicer:

– iz presežka vplačanega kapitala –
53,850.000 SIT,

– iz prenešenega dobička iz prejšnjih let
– 87,031.936 SIT,

– iz čistega dobička tekočega leta –
284.539 SIT,

– iz revalorizacijskega popravka kapita-
la – 67,822.295 SIT,

– iz rezerv – 141,011.230 SIT,
tako da znaša po povečanju osnovnega

kapitala 450,000.000 SIT. Osnovni kapital
se poveča tako, da se dosedanjim delničar-
jem razdelijo delnice nove 4. emisije, ki so
navadne in se glasijo na ime, ter glasijo na
nominalni znesek 1.000 SIT, tako da se ob-
stoječim imetnikom delnic Divide, ki so na
dan te skupščine vpisane v delniško knjigo,
dodeli na vsako eno delnico dve delnici iz
4. emisije. Delnice se izdajo v materializira-
ni obliki. Sklep temelji na revidirani bilanci
stanja družbe brez pridržka na dan 31. 12.
1996. Osnovni kapital se šteje za povečane-
ga z dnem vpisa v sodni register, od takrat
dalje pa se tudi šteje, da so nove delnice 4.
emisije polno vplačane in družba objavi po-
ziv za prevzem novih delnic oziroma potr-
dil o udeležbi.

7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log sprememb in dopolnitev statuta družbe,
po predlogu, ki postane sestavni del tega
sklepa.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njiho-
vi zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj
tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo
udeležbo. Prijava bo veljavna, kolikor bo v
istem roku na sedež družbe prispela njihova
pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v is-

tem roku poleg prijave predložiti tudi poob-
lastilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne in v istih prostorih ob 12. uri. Na
ponovljenem zasedanju bo skupščina druž-
be veljavno odločala ne glede na višino na
seji prisotnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Ljubljana, Dunajska 22, vsak delovnik
od 27. 6. 1997 dalje med 9. in 12. uro.

Divida, d.d.
direktor in nadzorni svet

Št. 2397 Ob-2658

Na podlagi 39. člena statuta delniške
družbe sklicujemo

2. skupščino
KIV, d.d., Vransko 66, Vransko,

ki bo 22. 7. 1997 ob 14. uri na sedežu
podjetja na Vranskem, Vransko 66, sejna
soba družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996

s predlogom delitve dobička.
3. Sprejem poročila revizorjev za leto

1996.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto

1997.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta in

izvolitev novega člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev.

6. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

7. Sprememba statuta družbe.
8. Povečanje osnovnega kapitala z novi-

mi vložki ter izključitev prednostne pravice
dosedanjih delničarjev.

9. Sprejem čistopisa statuta.
Direktor družbe – uprava predlaga k po-

sameznim točkam dnevnega reda naslednje
sklepe:

Sklep k 1. točki:
a) Direktor družbe otvori skupščino in

ugotovi sklepčnost.
b) Skupščina izvoli predsednika skupš-

čine in potrdi notarja.
Sklep k 2. točki:
a) Skupščina sprejme letno poročilo za

leto 1996.
b) Čisti dobiček iz leta 1996 ostane ne-

razporejen.
Sklep k 3. točki: sprejme se revizorsko

poročilo za leto 1996.
Sklep k 4. točki: za revizorja se imenuje

predlagana revizijska družba Plus revizija,
d.o.o., Ljubljana.

Sklep k 5. točki:
a) Odpokliče se en član nadzornega sve-

ta Remic Marjan.
b) Izvoli se en član nadzornega sveta –

predstavnik delničarjev Peter Intihar, dipl.
inž.

Sklep k 6. točki: skupščina določi nagra-
de članom nadzornega sveta, in sicer sejni-
na člana v višini 200 DEM bruto in za pred-
sednika NS 300 DEM bruto tolarske proti-
vrednosti srednjega tečaja Banke Slovenije
na dan plačila.

Sklep k 7. točki: spremenijo se 2., 3. in
34. členi statuta, in sicer v predlagani vsebi-
ni.
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Sklep k 8. točki:
a) Osnovni kapital družbe v višini

65,140.000 SIT se poveča z denarnim vlož-
kom za 56,875.000 SIT, torej na
12,015.000 SIT, in sicer z izdajo novih
56.875 navadnih delnic razreda G, nomini-
ranih na 1.000 SIT, prodajna vrednost ene
delnice 1.600 SIT, ki jih za gotovinsko de-
narno sredstvo kupi oziroma vplača stra-
teški investitor.

b) Povečani osnovni kapital zagotavlja z
odkupom oziroma vplačilom vseh novoraz-
pisanih delnic strateški investitor družba
Jarnforsen International, d.o.o., Kranj, do-
sedanji delničarji, lastniki delnice oznake
A, B, C, D in E se odpovedujejo predkupni
prednostni pravici.

Sklep k 9. točki: sprejme se čistopis sta-
tuta KIV, d.d.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda skupščine delničarjev družbe je na
vpogled na sedežu družbe, Vransko 66, vse
delovne dni, od 10. do 12. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen
pri upravi – direktorju v roku 7 dni po obja-
vi tega vabila.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic z označbami A, B,
C in D, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine pisno prijavijo upravi družbe svojo ude-
ležbo na skupščini.

Vsaka glasovalna delnica daje delničar-
ju en glas.

Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navad-
no večino oddanih glasov, razen pod 7., 8.
in 9. točko, kjer je potrebna najmanj 3/4 pri
sklepanju zastopanega kapitala.

Glasuje se osebno, oziroma po pooblaš-
čencu ali zastopniku.

Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar, oziroma zanj njegov pooblaš-
čenec ali zakonit zastopnik, ki je najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine prijavil
svojo udeležbo na skupščini.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo
mora pri fizičnih osebah vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja, za pravne osebe pa ime in priimek
in naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in
žig pooblastitelja. Vsa predložena poobla-
stila so do k onca skupščine družbe na vpo-
gled pri notarju.

V primeru, da bi skupščina ne bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan in
v istem prostoru eno uro pozneje.

Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.

Vljudno vabljeni!
KIV Vransko, d.d.

direktor

Št. 572/97 Ob-2659

Uprava na podlagi 7.c člena statuta del-
niške družbe Pinus tovarne kemičnih izdel-
kov, d.d., sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Pinus TKI, d.d.,

ki bo v petek, dne 18. 7. 1997 ob 10. uri
na sedežu družbe v Račah, Grajski trg 21.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

gano delovno predsedstvo, verifikacijsko
komisijo, zapisnikarja in ugotavlja prisot-
nost notarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 1996
po predlogu uprave in na podlagi mnenja
revizorja in mnenja nadzornega sveta.

5. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev dobička za leto 1996 v predlaga-
nem besedilu.

6. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
laganega pooblaščenega revizorja za leto
1997.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarje, njihove pooblaščence in za-

stopnike pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini skladno z 7.J členom statuta druž-
be pisno najavijo in deponirajo pooblastila
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pravilno in pravočasno prijavljeni ude-
leženci lahko prevzamejo glasovalne lističe
v tajništvu družbe najmanj 1 uro pred pri-
četkom seje.

Gradiva
Vsa gradiva, o katerih bo skupščina od-

ločala, so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Račah, Grajski trg 21, vsak delov-
nik med 13. in 14. uro.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi

bila sklepčna, se ponovi istega dne ob 11.
uri v istih prostorih in z istim dnevnim re-
dom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Pinus TKI, d.d.
uprava

Ob-2660

Na podlagi 7.3. člena statuta delniške
družbe Lipa Ajdovščina, d.d., začasna upra-
va družbe vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Lipa Ajdovščina, Tovarna

pohištva, d.d., Lokarjev drevored 1,
ki bo dne 23. 7. 1997 ob 12. uri v pritlič-

ju Dvorca Zemono, Zemono pri Vipavi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.

2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep o imenovanju organov
skupščine.

3. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me poslovnik skupščine v predloženem be-
sedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1995 ter obravnava in spre-
jem letnega poročila za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe
za leto 1996 v predlaganem besedilu.

6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in ob mnenju začasnega nadzornega sve-
ta skupščina sprejme sklep o pokrivanju iz-
gube v predlaganem besedilu.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep o imeno-
vanju revizorja.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nad predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme sklep o imeno-
vanju članov nadzornega sveta družbe.

9. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep o dolo-
čitvi nagrad za člane nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prosimo delničarje, njihove pooblaščen-
ce in zakonite zastopnike, ki se bodo udele-
žili skupščine in uresničevali glasovalno
pravico, da svojo udeležbo prijavijo najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine na sedežu
družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemnem pro-
storu skupščine, in sicer eno uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli gradivo po-
trebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go dne 18. 7. 1997.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri Ta-
nji Slemič, 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 skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je skupš-
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čina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva, d.d.

začasna uprava

Št. 90122/97 Ob-2661

Na podlagi 7.2. točke statuta delniške
družbe ERA, Trgovina z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki, d.d., Velenje, začasna upra-
va družbe ERA, d.d., sklicuje

1. sejo skupščine
družbe ERA, d.d., Velenje,

ki bo v torek, 22. julija 1997 ob 10. uri v
prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg
1, Velenje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta.

3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu po
predlogu začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta.

4. Obravnava poročila začasne uprave o
poteku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja po predlogu začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta družbe v predloženem besedilu po
predlogu začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta.

6. Obravnava in sprejem sklepa o obli-
kovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se obliku-
je sklad lastnih delnic v predlaganem bese-
dilu.

7. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe ERA, d.d., za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo družbe ERA, d.d., za leto 1996 po
predlogu začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta.

8. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička za leta 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me predlog delitve čistega dobička družbe
ERA, d.d., iz poslovnih let 1994, 1995 in
1996 v predloženem besedilu.

9. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev novih članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in izvoli člane
nadzornega sveta po predlogu začasnega
nadzornega sveta.

10. Sprejem sklepa o višini sejnine za
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o višini
sejnine na sejah nadzornega sveta po pred-
logu začasne uprave in začasnega nadzor-
nega sveta.

11. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor druž-

be po predlogu začasnega nadzornega sve-
ta.

12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Za fizične osebe mora vsebovati ime
in priimek ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca, datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek in naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig poob-
lastitelja.

Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine. Za udelež-
bo na skupščini se fizične osebe izkažejo z
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s spremembami statuta ERA, d.d., je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe ERA,
d.d., v Velenju, Prešernova 10 vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani začasni upravi v
roku sedem dni po objavi tega sklica.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služi-
le kot vstopnica za udeležbo na seji.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Prostor bo odprt od 9. ure dalje. Udele-
žence prosimo, da se zglasijo vsaj 1 uro
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti in sestave seznama prisot-
nih udeležencev ter prevzema glasovnic.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
11. uri v istem prostoru. Ob ponovnem skli-
cu bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

ERA, d.d., Velenje
začasna uprava

Ob-2662

Delniška družba Kompas Holidays turi-
stično podjetje, d.d., Slovenska c. 36, Ljub-
ljana, sklicuje

redno skupščino družbe,
ki bo 24. 7. 1997 ob 12. uri v sejni sobi

družbe na sedežu družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1.  točka – Otvoritev skupščine, izvoli-

tev delovnih teles skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. točka – Zaključni račun in poslovno
poročilo za leto 1996.

3. točka – Razporeditev ugotovljenega
dobička.

4. točka – Imenovanje novega nadzorne-
ga sveta.

5. točka – Poslovna politika in poslovni
načrt za leto 1997.

6. točka – Razno, pobude in predlogi
delničarjev.

K 1. točki dnevnega reda se predlaga
izvolitev delovnega predsednika in verifi-
kacijske komisije.

K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: sprejme in po-
trdi se izvedeni zaključni račun in poslovno
poročilo za leto 1996.

K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: ugotovljeni do-
biček družbe se razporedi  za pokrivanje
izgub družbe iz preteklega obdobja.

K 4. točki dnevnega reda, se glede na
iztek mandata dosedanjemu nadzornemu
svetu predlaga sprejem naslednjega sklepa:
odpokliče se član nadzornega sveta, ki je bil
imenovan leta 1995 in mu mandat še ni
iztekel Vital Eiselt ter se na podlagi odpo-
klica in izteka mandata drugim članom nad-
zornega sveta družbe imenuje nov nadzorni
svet petih kandidatov in sicer:

– Tomaž Jevševar,
– Brane Preša,
– Jasmina Feguš,
– Anton Pregelj,
– Mojca Blatnik.
K 5. točki dnevnega reda poda direktor

družbe smernice poslovne politike in gos-
podarskega razvoja družbe in se nato pred-
laga sprejem naslednjega sklepa: sprejme in
potrdi se predlagani načrt razvoja družbe in
smernice poslovne usmeritve družbe za leto
1997.

V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
31. 7. 1997 ob isti uri v istih prostorih.

Gradivo za skupščino bo delničarjem na
razpolago na sedežu družbe, v splošnem
sektorju od 10. 7. 1997 dalje vsak delovni
dan med 12. in 14. uro.

Kompas Holidays, d.d.,
Ljubljana

delniška družba

Ob-2663

Na podlagi določil statuta delniške druž-
be Adriacommerce Koper sklicujemo

skupščino
delničarjev Adriacommerce, d.d., Koper,

ki bo v torek 22. julija 1997 ob 12. uri na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 8, v pro-
storih uprave soba št. 406/IV., z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega pred-
sedstva, imenovanje zapisnikarja in poobla-
stitev notarja.

2. Sprejem akta o lastninskem preobli-
kovanju delniške družbe Adriacommerce
Koper in sprejem statuta delniške družbe v
končni obliki ter sprejem ustreznih skle-
pov.

3. Sprejem zaključnega računa Adria-
commerce d.d., Koper za leto 1996 z ustrez-
nim poročilom o poslovanju delniške druž-
be.

4. Vprašanja in pobude.
V slučaju statutarne nesklepčnosti

skupščine se ta ponovno sestane naslednji
dan ob isti uri, na istem kraju in z istim
dnevnim redom.
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Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled zaiteresiranim v prostorih uprave
delniške družbe Adriacommerce Koper.

Adriacommerce, d.d.,
Koper

začasna uprava

Št. 6/97 Ob-2664

Na podlagi 23. člena statuta uprava skli-
cuje

skupščino delničarjev
družbe Grad Prestranek, d.d.,

ki bo dne 21. 7. 1997 v hotelu Jama v
Postojni s pričetkom ob 16. uri z dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika, preštevalca glasov in notarja – za-
pisnikarja.

2. Poročilo o poslovanju.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o po-

slovanju v letu 1996, ki ga predlaga direktor.
3. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog skle-

pa, ki ga predlaga nadzorni svet.
4. Imenovanje revizorja in potrditev re-

vizijskega poročila.
Predlog sklepa: za revizorja se potrdi

revizorska hiša Deloitte & Touche Ljublja-
na. Potrdi se revizorsko poročilo, ki ga je
predložil revizor.

5. Sprememba sklepa o izdaji delnic, ki
ga je skupščina sprejela na svoji sej dne
17. 7. 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog spre-
membe sklepa, da se delnice izdajo v nema-
terialni obliki.

Gradivo in predlog sklepov so na vpo-
gled na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji in vlagatelji v družbo.

Pooblaščenci se morajo izkazati s pisme-
nim pooblastilom.

O vseh sklepih se glasuje javno.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedala istega dne ob
17. uri, takrat bo skupščina veljavno odloča
ne glede na število prisotnih delničarjev.

Grad Prestranek, d.d.,
uprava družbe

Št. 91 Ob-2670

Na podlagi statuta delniške družbe Var-
nost Bežigrad, d.d., Ljubljana, Staničeva 41,
začasna uprava družbe sklicuje

prvo zasedanje skupščine
delniške družbe Varnost Bežigrad, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v sredo, 16. julija 1997, ob 9. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Staničeva 41.
Dnevni red:
1. Izvolitev oziroma imenovanje organov

zasedanja skupščine.
Predlog sklepov: izvolita se predsednik

skupščine in preštevalec glasov ter imenuje
se notar za sestavo notarskega zapisnika po
predlogu uprave.

2. Potrditev letnega poročila za leto
1996.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1996 po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta.

3. Obravnava in sklepanje o nerazpore-
jenem dobičku iz let 1993, 1994, 1995 in
1996 in oblikovanje sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: dobiček družbe po revi-
diranih izkazih uspeha za poslovna leta
1993, 1994, 1995 in 1996 znaša
21,344.091,04 SIT in se razporedi
15,250.000 SIT za sklad lastnih delnic,
6,094.091,04 SIT za nerazporejen dobiček.

Sklad lastnih delnic, ki se oblikuje v vi-
šini 15,250.000 SIT se uporablja za neme-
ne, določene v drugi alinei 240. člena zako-
na o gospodarskih družbah.

4. Izvolitev dveh članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: za člana nadzornega sve-
ta se izvolita predlagana kandidata.

5. Določitev višine nagrad članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina nagrad za člane nadzornega sveta.

6. Sklep o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 1997 se imenuje revizijsko družbo Abe-
ceda Ptuj.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji oziroma njihovi zastopniki osebno ali
po pooblaščencu, če svojo udeležbo prigla-
sijo najmanj 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne v tajništvu družbe.

Gradiva k posameznim točkam dnevne-
ga reda so delničarjem dostopna v tajništvu
družbe.

Varnost Bežigrad, d.d.,
začasna uprava

Št. 13/6-97 Ob-2665

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1,
d.d., Ljubljana, Vodovodna 93 in skladno z
določili zakona o gospodarskih družbah za-
časna uprava družbe sklicuje

1. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,

Vodovodna 93,
ki bo v četrtek 10. julija 1997 ob 12. uri

na sedežu družbe na Vodovodni 93, Ljub-
ljana ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepov: sprejme se sklep o ime-
novanju predsednika skupščine, dveh pre-
števalcev glasov in notarja.

2. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

3. Letno poročilo uprave za leto 1996 z
mnenjem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave za leto 1996 z mnenjem poob-
laščenega revizorja.

4. Razporeditev čistega dobička iz ob-
dobja 1993-95.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz obdobja
1993-95 se razporedi v rezerve družbe.

5. Delitev čistega dobička za poslovno
leto 1996.

Predlog sklepa: del čistega dobička iz
leta 1996 v predlagani višini ostane neraz-
porejen; drugi del čistega dobička iz leta
1996 se v predlagani višini razporedi za
dividende. Bruto dividenda je v skladu s
predlogom.

6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

in dopolnitve statuta v predlagani obliki.
7. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov se za leto 1997 imenuje revi-
zijsko družbo P&S Revizija, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 1.

8. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta na predlog začasne uprave.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade v predlagani višini.

9. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini: skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Zaradi lažje organizacije skupščine pro-
simo delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike, da svojo prisotnost na skupščini
najavijo najmanj 5 dni pred skupščino.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe in
sicer najmanj eno uro pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodne-
ga registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu in sicer
vsak delavnik od 10. 6. 1997 naprej od
9. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh po objavi sklica, ki je bil
dne 10. 6. 1997 v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo začasna uprava nemudoma
sklicala novo skupščino z enakim dnevnim
redom.

Vljudno vabljeni!
A1, d.d., Ljubljana

predsednik začasne uprave

Št. 19/500 Ob-2666

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe
Park-hiše Šubičeva, d.d., Ljubljana, Trdino-
va 9 in skladno z določili zakona o gospo-
darskih družbah začasna uprava družbe skli-
cuje

1. skupščino
delniške družbe Park-hiša Šubičeva,

d.d., Ljubljana, Trdinova 9,
ki bo v petek 11. julija 1997 ob 8. uri v

prostorih družbe A1, d.d. na Vodovodni 93
v Ljubljani ter predlaga naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepov: sprejme se sklep o ime-
novanju predsednika skupščine, dveh pre-
števalcev glasov in notarja.

2. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o po-
teku lastninskega preoblikovanja podjetja.
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3. Letno poročilo uprave za leto 1996 z
mnenjem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave za leto 1996 z mnenjem poob-
laščenega revizorja.

4. Razporeditev čistega dobička iz ob-
dobja 1993-95.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz obdobja
1993-95 se razporedi v rezerve družbe.

5. Delitev čistega dobička za poslovno
leto 1996.

Predlog sklepa: del čistega dobička iz
leta 1996 v predlagani višini ostane neraz-
porejen; drugi del čistega dobička iz leta
1996 se v predlagani višini razporedi za
dividende. Bruto dividenda je v skladu s
predlogom.

6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

in dopolnitve statuta v predlagani obliki.
7. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov se za leto 1997 imenuje revi-
zijsko družbo P&S Revizija, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 1.

8. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta na predlog začasne uprave.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade v predlagani višini.

9. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini: skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Zaradi lažje organizacije skupščine pro-
simo delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike, da svojo prisotnost na skupščini
najavijo najmanj 5 dni pred skupščino.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe in
sicer najmanj eno uro pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodne-
ga registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu in sicer
vsak delavnik od 11. 6. 1997 naprej od
9. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh po objavi sklica, ki je bil
dne 11. 6. 1997 v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo začasna uprava nemudoma
sklicala novo skupščino z enakim dnevnim
redom.

Vljudno vabljeni!
Park-hiša Šubičeva, d.d., Ljubljana

predsednik začasne uprave

Št. 30/400 Ob-2667

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe
Park-hiše Trdinove, d.d., Ljubljana, Trdino-
va 9 in skladno z določili zakona o gospo-
darskih družbah začasna uprava družbe skli-
cuje

1. skupščino
delniške družbe Park-hiša Trdinova,

d.d., Ljubljana, Trdinova 9,
ki bo v petek 11. julija 1997 ob 12. uri v

prostorih družbe A1, d.d. na Vodovodni 93
v Ljubljani ter predlaga naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepov: sprejme se sklep o ime-
novanju predsednika skupščine, dveh pre-
števalcev glasov in notarja.

2. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

3. Letno poročilo uprave za leto 1996 z
mnenjem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave za leto 1996 z mnenjem poob-
laščenega revizorja.

4. Razporeditev čistega dobička iz ob-
dobja 1993-95.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz obdobja
1993-95 se razporedi v rezerve družbe.

5. Delitev čistega dobička za poslovno
leto 1996.

Predlog sklepa: del čistega dobička iz
leta 1996 v predlagani višini ostane neraz-
porejen; drugi del čistega dobička iz leta
1996 se v predlagani višini razporedi za
dividende. Bruto dividenda je v skladu s
predlogom.

6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

in dopolnitve statuta v predlagani obliki.
7. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov se za leto 1997 imenuje revi-
zijsko družbo P&S Revizija, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 1.

8. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta na predlog začasne uprave.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade v predlagani višini.

9. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini: skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Zaradi lažje organizacije skupščine pro-
simo delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike, da svojo prisotnost na skupščini
najavijo najmanj 5 dni pred skupščino.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe in
sicer najmanj eno uro pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodne-
ga registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu in sicer
vsak delavnik od 11. 6. 1997 naprej od
9. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh po objavi sklica, ki je bil
dne 11. 6. 1997 v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo začasna uprava nemudoma
sklicala novo skupščino z enakim dnevnim
redom.

Vljudno vabljeni!
Park-hiša Trdinova, d.d., Ljubljana

predsednik začasne uprave

Št. 536 Ob-2668

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe Avto-
hiše Real, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93 in
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah začasna uprava družbe sklicuje

1. skupščino
delniške družbe Avtohiše Real, d.d.,

Ljubljana, Vodovodna 93,
ki bo v četrtek 10. julija 1997 ob 14. uri

na sedežu družbe na Vodovodni 93, Ljub-
ljana ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepov: sprejme se sklep o ime-
novanju predsednika skupščine, dveh pre-
števalcev glasov in notarja.

2. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o po-
teku lastninskega preoblikovanja podjetja.

3. Letno poročilo uprave za leto 1996 z
mnenjem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave za leto 1996 z mnenjem poob-
laščenega revizorja.

4. Razporeditev čistega dobička iz ob-
dobja 1993-95.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz obdobja
1993-95 se razporedi v rezerve družbe.

5. Delitev čistega dobička za poslovno
leto 1996.

Predlog sklepa: del čistega dobička iz
leta 1996 v predlagani višini ostane neraz-
porejen; drugi del čistega dobička iz leta
1996 se v predlagani višini razporedi za
dividende. Bruto dividenda je v skladu s
predlogom.

6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

in dopolnitve statuta v predlagani obliki.
7. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov se za leto 1997 imenuje revi-
zijsko družbo P&S Revizija, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 1.

8. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta na predlog začasne uprave.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade v predlagani višini.

9. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini: skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Zaradi lažje organizacije skupščine pro-
simo delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike, da svojo prisotnost na skupščini
najavijo najmanj 5 dni pred skupščino.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe in
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sicer najmanj eno uro pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodne-
ga registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu in sicer
vsak delavnik od 10. 6. 1997 naprej od 9. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh po objavi sklica, ki je bil
dne 10. 6. 1997 v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo začasna uprava nemudoma
sklicala novo skupščino z enakim dnevnim
redom.

Vljudno vabljeni!
Avtohiša Real, d.d., Ljubljana

predsednik začasne uprave

Št. 537 Ob-2669

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe Avto-
hiše, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93 in
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah začasna uprava družbe sklicuje

1. skupščino
delniške družbe Avtohiša, d.d.,

Ljubljana, Vodovodna 93,
ki bo v petek 11. julija 1997 ob 10. uri

na sedežu družbe na Vodovodni 93, Ljub-
ljana ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepov: sprejme se sklep o ime-
novanju predsednika skupščine, dveh pre-
števalcev glasov in notarja.

2. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku lastninskega preoblikovanja podjet-
ja.

3. Letno poročilo uprave za leto 1996 z
mnenjem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave za leto 1996 z mnenjem poob-
laščenega revizorja.

4. Razporeditev čistega dobička iz ob-
dobja 1993-95.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz obdobja
1993-95 se razporedi v rezerve družbe.

5. Delitev čistega dobička za poslovno
leto 1996.

Predlog sklepa: del čistega dobička iz
leta 1996 v predlagani višini ostane neraz-
porejen; drugi del čistega dobička iz leta
1996 se v predlagani višini razporedi za
dividende. Bruto dividenda je v skladu s
predlogom.

6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

in dopolnitve statuta v predlagani obliki.
7. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov se za leto 1997 imenuje revi-
zijsko družbo P&S Revizija, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 1.

8. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta na predlog začasne uprave.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade v predlagani višini.

9. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini: skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Zaradi lažje organizacije skupščine pro-
simo delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike, da svojo prisotnost na skupščini
najavijo najmanj 5 dni pred skupščino.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe in
sicer najmanj eno uro pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodne-
ga registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu in sicer
vsak delavnik od 11. 6. 1997 naprej od
9. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh po objavi sklica, ki je bil
dne 11. 6. 1997 v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo začasna uprava nemudoma
sklicala novo skupščino z enakim dnevnim
redom.

Vljudno vabljeni!
Avtohiša, d.d., Ljubljana

predsednik začasne uprave

Ob-2671

Uprava družbe Toplice Dobrna, d.d., Do-
brna 50, Dobrna, sklicuje

2. redno letno skupščino
družbe Toplice Dobrna, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 11. 9. 1997 ob 12.
uri, v dvorani Zdraviliškega doma – I. nad-
stropje, Dobrna 54, Dobrna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje

organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna in lahko veljavno odloča ter
sprejme predlog o imenovanju organov
skupščine.

3. Letno poročilo za leto 1996 z revizij-
skim mnenjem in mnenjem NS.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo s poslovnim poročilom Toplic Dobrna za
leto 1996.

4. Razporeditev dobička z mnenjem NS.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček

za poslovna leta 1993, 1994, 1995 in 1996 v
skupni višini 49,202.964,40 SIT, ostane ne-
razporejen.

5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta, da se imenuje za revizorja za
leto 1997 revizijsko hišo Abeceda Celje.

6. Sprememba statuta Toplic Dobrna,
d.d.

Predlog sklepa uprave: sprejme se spre-
membo statuta družbe in čistopis statuta.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Najkasneje 10 dni pred sejo skupš-
čine se pri družbi shrani pooblastilo.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo v
sprejemni pisarni 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
pri Presekarju med 11. in 13. uro.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem
mestu 30 minut kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Toplice Dobrna, d.d., Dobrna
uprava

Ob-2672

Na podlagi 10.23. točke statuta DZS,
d.d., uprava družbe sklicuje

skupščino
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali

trg 6, Ljubljana,
ki bo dne 24. 7. 1997 ob 15. uri v dvora-

ni Občine Bežigrad.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, pre-

števalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996 z mnenjem nadzornega sveta
in mnenjem revizorja.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi do-
bička za leto 1996.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje članov nadzornega sveta.

6. Imenovanje revizorja.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet

predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje sklepe:

Ad 1) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2) Izvolijo se predsednik skupščine,

trije preštevalci glasov in potrdi notar po
predlogu.

Ad 3) Sprejme se letno poročilo družbe
za leto 1996.

Ad 4) Sprejme se predlagana uporaba do-
bička za leto 1996.

Ad 5)
a) Razrešijo se člani nadzornega sveta

po predlogu.
b) Imenujejo se člani nadzornega sveta

po predlogu.
Ad 6) Po predlogu se imenuje revizor za

poslovno leto 1997.
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Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo

delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
na dan 20. 7. 1997 in ki svojo udeležbo
prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji sa-
mi, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastop-
niki.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine pred dvorano, kjer bo zase-
dala skupščina, eno uro pred pričetkom se-
je.

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih ob
16. uri. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne gle-
de na višino na seji zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu družbe med 9. in 12. uro v splošni službi
pri Kenku.

DZS, Založništvo in trgovina,
d.d., Ljubljana

predsednik uprave

Ob-2674

Na podlagi 32. člena statuta družbe Rain-
bow, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper, di-
rektor družbe sklicuje

skupščino družbe
Rainbow, d.d.,

ki bo v Kopru dne 22. julija 1997 na
naslovu Tominčeva 7, Koper, ob 15. uri.

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. Razrešitev direktorja družbe, imeno-

vanje novega direktorja družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o razre-

šitvi direktorja in sklep o imenovanju nove-
ga direktorja.

5. Sprememba organizacijske oblike
družbe in sprememba statuta.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
organizacijske oblike družbe in spremembe
statuta po predlogu.

Gradivo za skupščino je dostopno na
naslovu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Ko-
per.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
se morajo izkazati s pismenim pooblasti-
lom.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 16. uri, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Rainbow, d.d., Koper
direktor družbe

Ob-2675

Direktor družbe Štajerskega investicij-
skega sklada, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., Celje, Krekov trg 6, na podlagi
statuta družbe in zakona o gospodarskih
družbah skicuje

4. sejo skupščine
Štajerskega investicijskega sklada,

pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Celje

Skupščina bo 23. julija 1997 ob 8.30 na
sedežu družbe v Celju, Krekov trg 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-

ljeni dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in potrditev predlaga-
nega notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
ganega predsednika skupščine, dva prešte-
valca glasov in potrdi predlaganega notarja.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
po predlogu uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1996 in revidirane finančne izkaze
družbe po predlogu dikretorja družbe in
mnenju nadzornega sveta.

4. Spremembe in dopolnitve statuta druž-
be.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
laganega revizorja za leto 1997 po predlogu
nadzornega sveta.

Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, imetniki veljavno izpolnjene in potr-
jene lastninske nakaznice-vpisnice, ki se
glasi na Štajerski investicijski sklad, d.d.,
Celje. Seje skupščine se lahko udeležijo del-
ničarji družbe osebno ali po zastopniku, če
svojo udeležbo na skupščini v skladu s 8.3.
točko statuta pisno prijavijo družbi vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je
veljavna ob predložitvi kopije veljavne last-
ninske nakaznice-vpisnice delničarja druž-
be in notarsko overjenega pooblastila za za-
stopanje, če se delničar udeležuje skupščine
po zastopniku. Skupščina veljavno odloča,
če so navzoči delničarji z glasovalno pravi-
co, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
zastopanega osnovnega kapitala.

Če skupščina ob uri prvega sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 9. uri na istem mestu. Skupš-
čina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Glasovnice se dvignejo na sedežu druž-
be najmanj eno uro pred začetkom seje. Gra-
divo za zasedanje skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu Štajerskega in-
vesticijskega sklada, d.d., Celje, Krekov trg
6 in na sedežu Nacionalne finančne družbe,
d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4 od 12. 7. 1997,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Štajerski investicijski sklad
pooblaščena investicijska družba,

d.d., Celje
direktor

Ob-2676

Direktor družbe Gorenjski investicijski
sklad – pooblaščena investicijska družba,

d.d., Kranj, Bleiweisova 1, sklicujem sklad-
no z določbami 8.2.2. točke statuta družbe

4. sejo skupščine
Gorenjskega investicijskega sklada

pooblaščene investicijske družbe d.d.,
Kranj, Bleiweisova 1,

ki bo 23. julija 1997, ob 11.30 v Kranju,
Bleiweisova 1 v sejni sobi Gorenjske ban-
ke, d.d.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov ter določitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in preštevalca glasov ter določi
notar za sestavo notarskega zapisnika po
predlogu direktorja družbe.

3. Spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be v predloženem besedilu po predlogu di-
rektorja.

4. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1996 in revidirane
finančne izkaze družbe po predlogu direk-
torja družbe in na podlagi mnenja nadzor-
nega sveta.

5. Razširitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina razreši in ime-
nuje člana nadzornega sveta po predlogu
direktorja družbe in soglasju nadzornega
sveta.

6. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 1997.

Predlog sklepa: imenuje se finančni re-
vizor družbe za leto 1997 po predlogu nad-
zornega sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, imetniki veljavno izpolnjene in potr-
jene lastninske nakaznice – vpisnice, ki se
glasi na Gorenjski investicijski sklad, d.d.,
Kranj. Seje skupščine se lahko udeležijo
delničarji družbe osebno ali po zastopniku,
če svojo udeležbo na skupščini v skladu z
8.3. točko statuta pisno prijavijo družbi,
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pri-
java je veljavna ob predložitvi kopije ve-
ljavne lastninske nakaznice – vpisnice del-
ničarja družbe oziroma pooblastila za za-
stopanje, če se delničar udeležuje skupšči-
ne po pooblaščencu. Skupščina veljavno
odloča, če so navzoči delničarji z glasoval-
no pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst
odstotkov zastopanega osnovnega kapita-
la.

Če skupščina ob uri prvega sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11.45 na istem mestu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem od 7. julija 1997
dalje na sedežu Gorenjskega investicijske-
ga sklada, d.d., Kranj, Bleiweisova 1 in na
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sedežu Nacionalne finančne družbe, d.o.o.,
Ljubljana, Trdinova 4.

Gorenjski investicijski sklad –
pooblaščena investicijska družba, d.d.,

Kranj

Ob-2677

Direktor družbe Dolenjski investicijski
sklad – pooblaščena investicijska družba,
d.d., Novi trg 2, Novo mesto sklicujem
skladno z določbami 8.2.2. točke statuta
družbe

4. sejo skupščine
Dolenjskega investicijskega sklada –

pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Novi trg 2, Novo mesto,

ki bo v četrtek 24. 7. 1997, ob 9. uri v
Novem mestu, Seidlova 3, v sejni sobi Do-
lenjske banke, d.d.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov, ter določitev notarja.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine, preštevalca glasov, zapisnikar in
notar za sestavo notarskega zapisnika po
predlogu direktorja družbe.

3. Spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be v predloženem besedilu po predlogu di-
rektorja družbe.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1996
na predlog uprave in na podlagi mnenja nad-
zornega sveta.

 Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo za leto 1996 in revidi-
rane finančne izkaze družbe po predlogu
direktorja družbe in mnenju nadzornega sve-
ta.

5. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1997.

Predlog sklepa: imenuje se finančni re-
vizor družbe za leto 1997 po predlogu nad-
zornega sveta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, imetniki veljavno izpolnjene in potr-
jene lastninske nakaznice – vpisnice, ki se
glasi na Dolenjski investicijski sklad, d.d.,
Novo mesto. Seje skupščine se lahko udele-
žijo delničarji osebno ali po zastopniku, če
svojo udeležbo na skupščini v skladu z 8.3.
točko statuta pisno prijavijo družbi vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je
veljavna ob predložitvi kopije veljavne last-
ninske nakaznice – vpisnice delničarja druž-
be in notarsko overjenega pooblastila za za-
stopanje, če se delničar udeležuje skupščine
po zastopniku.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Če skupščina ob uri prvega sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 9.30 na istem mestu. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Glasovnice prevzemite na sedežu druž-
be najmanj eno uro pred začetkom seje. Gra-
divo za zasedanje skupščine je na vpogled
vsem delničarjem od 9. 7. 1997 dalje na
sedežu Dolenjskega investicijskega sklada,
d.d., Novo mesto, Novi trg 2 in na sedežu
Nacionalne finančne družbe, d.o.o., Ljub-
ljana, Trdinova 4.

Dolenjski investicijski sklad
pooblaščena investicijska družba, d.d.

Novo mesto
direktor

Št. 1541 Ob-2678

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Zarja Kovinooprema Petrovče,
družba za proizvodnjo, predelavo in pro-
dajo kovinskih izdelkov, d.d., Petrovče, Pe-
trovče 115, Petrovče začasna uprava druž-
be Zarja Kovinooprema Petrovče, družba
za proizvodnjo, predelavo in prodajo ko-
vinskih izdelkov, d.d., Petrovče vabi delni-
čarje na

1. sejo skupščine družbe
Zarja Kovinooprema Petrovče, družba
za proizvodnjo, predelavo in prodajo

kovinskih izdelkov, d.d., Petrovče,
ki bo v četrtek 24. 7. 1997 ob 13. uri v

jedilnici podjetja.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se izvoli-
jo delovni organi skupščine po predlogu za-
časne uprave.

2. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me poslovnik skupščine v predloženem be-
sedilu.

3. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninske preobrazbe podjetja.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se
skupščina seznani s poročilom začasne upra-
ve o lastninski preobrazbi podjetja.

4. Seznanitev s poslovanjem v letih 1993,
1994, 1995 in 1996 in revizijskim poroči-
lom za leto 1996, ter sprejem sklepa o raz-
poreditvi poslovnih rezultatov.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se
skupščina seznani s poslovanjem v letih
1993, 1994, 1995 in 1996 in z revizijskim
poročilom za leto 1996 ter sprejme predla-
gano razporeditev poslovnih rezultatov.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlog o ime-
novanju revizorja.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se izvoli člane nadzorne-
ga sveta – predstavnike delničarjev.

7. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se čla-
nom nadzornega sveta določijo nagrade
skladno s predlogom.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pri
upravi pismeno napovedali svojo udeležbo
na skupščini.

Pooblaščence in zastopnike delničarjev
pozivamo, da pooblastilne listine na podla-
gi katerih bodo uresničevali glasovalne pra-
vice deponirajo pri družbi najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine.

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 pri Mi-
leni Ratajc.

Vabljene prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo začasni upravi v sed-
mih dneh od objave sklica, ter s tem začasni
upravi omogočijo pravočasno pripravo nje-
nih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina skliče istega dne ob
14. uri (drugi sklic). V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Zarja Kovinooprema Petrovče, d.d.
začasna uprava

Ob-2679

Na podlagi 7.5 člena statuta družbe Le-
snina MG Oprema Ljubljana, Parmova 53,
sklicujem

10. skupščino družbe,
ki bo dne 29. 7. 1997 ob 17. uri v Lesni-

ni, Parmova 53, Ljubljana, soba 434/IV.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti skupščine in izvolitev organov
skupščine ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in imenuje njene organe.

2. Obravnava in potrditev poslovnega in
revizijskega poročila za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se zaključni ra-
čun za leto 1996 in potrdi revizijsko poroči-
lo za leto 1996.

3. Sprejem razporeditve dobička.
Predlog sklepa: dobiček se razporedi po

predlogu uprave.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: imenuje se revizijska hi-

ša za poslovno leto 1997.
5. Odstop in imenovanje novega člana

uprave po predlogu uprave.
6. Predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem

delničarjem na voljo v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do 29. 7. 1997 do
12. ure.

Delničarji morajo na sejo skupščine pri-
nesti delnice, s katerimi se, skladno z dolo-
čili statuta, izraža identiteta delničarja.

Kolikor se bo seje udeležil pooblaščenec
delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overje-
nim pooblastilom.

Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave
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Ob-2680

Direktorica Triglav, pooblaščene inve-
sticijske družbe ob Muri, d.d., Lendavska 5,
Murska Sobota sklicuje

3. skupščino delničarjev
Triglav, pooblaščene investicijske

družbe ob Muri, d.d.,
ki bo dne 18. 7. 1997 ob 10. uri na sede-

žu družbe v Murski Soboti, Lendavska 5, s
predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

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 z
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 18. 7. 1997 ob 11. uri (ponovni sklic).
Ob ponovnem sklicu skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino prisotnega in zasto-
panega kapitala.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Murski
Soboti, Lendavska 5, vsak delovnik med 14.
in 15. uro  ter pri Triglav D.U., d.o.o., Slo-
venska 54, Ljubljana, vsak delovnik med
14. in 15.  uro.

Triglav, pooblaščena investicijska
družba ob Muri, d.d., Murska Sobota

direktorica družbe

Ob-2682

Direktor pooblaščene investicijske druž-
be Certius I., d.d., Vošnjakova 8, Ljubljana,
na podlagi zakona o gospodarskih družbah
in 10.3.2. točke statuta družbe sklicuje

tretjo sejo skupščine
Pooblaščene investicijske družbe Certius

I., d.d.,
ki bo v petek, 18. julija 1997 ob 13. uri,

na sedežu družbe za upravljanje Certius,
d.o.o., Vošnjakova 8 v Ljubljani, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme dnev-

ni red.
2. Otvoritev skupščine, imenovanje pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in notar-
ja  po predlogu direktorja.

3. Ugotovitev sklpčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

večanje osnovnega kapitala družbe.
5. Letno poročilo uprave za poslovno le-

to 1996 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano letno poročilo za leto 1996.
6. Poročilo o opravljeni reviziji za leto

1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-

čilo o opravljeni reviziji za leto 1996.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto

1997.
Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-

laščenega revizorja po predlogu nadzorne-
ga sveta.

8. Sprejem sprememb dopolnitev statuta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano spremembo in dopolnitev statuta
Certius I., d.d.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo ude-
ležbo na skupščini pismeno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred skupščino.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 18. julija 1997 ob 14. uri na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu Certius, druž-
be za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Vošnja-
kova 8, en teden pred skupščino.

Certius I, družba za upravljanje, d.o.o.,
direktor družbe

Na osnovi določil sklepa o poročanju
javnosti o poslovanju investicijskih skla-
dov ter sklepa o revidiranju poslovanja in-
vesticijskih družb in pooblaščenih investi-
cijskih družb Certius, družba za upravlja-
nje, d.o.o., Vošnjakova 8, Ljubljana objav-
lja

revizorjevo mnenje o poslovanju v letu
1996

za pooblaščeni investicijski družbi
Certius I., d.d., in Certius II., d.d.

Revidirali smo računovodske izkaze
pooblaščenih investicijskih družb Certius
I., d.d., in Certius II., d.d., po stanju z dne
31. decembra 1996, stanje in delovanje in-
ternih kontrol, izračunavanje knjigovodske
vrednosti delnic, usklajenost poročil in
obvestil z revidiranimi računovodskimi iz-
kazi, usklajenost naložb skladno z zako-
nom o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (93. do 99. člen oziroma 140.
člen) in skladno z omejitvami medsebojnih
poslov z vrednostnimi papirji (109. člen).

Podali smo mnenje s pridržkom. Pridr-
žek se nanaša na delovanje notranjih kon-
trol v delu zagotavljanja podatkov, medlet-
no izračunavanje knjigovodskih vrednosti
delnic, na medletno poročanje in obvešča-
nje javnosti ter Agencije za trg vrednostnih
papirjev.

Vsem zainteresiranim delničarjem je
vpogled v revizorjevo poročilo na sedežu

družbe za upravljanje Certius, d.o.o., Voš-
njakova 8, Ljubljana.

P&S revizija
podjetje za revidiranje,

računovodstvo in finance, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 24/234 Ob-2684

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe So-
ča, d.d., Koper, uprava sklicuje

skupščino,
ki bo dne 24. 7. 1997 ob 12. uri v poslov-

nih prostorih uprave Koper, Pristaniška uli-
ca 4, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsedujočega skupščine, preštevalcev gla-
sov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, imenuje predsedujo-
čega skupščine. Imenuje se dva preštevalca
glasov. Imenuje se zapisnikarja in notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1996.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me poslovno poročilo za leto 1996.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1996.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček v
višini 11,698.000 SIT se nameni za investi-
cijo v poslovni center Slavček Koper.

4. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta in izvolitev dveh novih članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skupš-
čina razreši člana nadzornega sveta Moniko
Rozman in Boruta Šrimpfa ter izvoli nova
člana:

  1. Goran Čelesnik, EMŠO
2904961500188, rojen 29. 4. 1961, stanujoč
Jesenice, Tavčarjeva 1, zaposlen v Merkur-
ju, na delovnem mestu Direktor Trgovine
na drobno.

  2. Boris Krkoč, EMŠO 2711956501017,
rojen 27. 11. 1956, stanujoč Bohinjska Bi-
strica, Savska cesta 14, zaposlen v Merkurju,
na delovnem mestu Pomočnik direktorja Tr-
govine na debelo.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa uprave: skupščina ime-
nuje pooblaščeno revizijsko družbo po pred-
logu uprave.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave,
vsak delovnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan 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 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 gla-
sovalno pravico, lahko uresničijo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v
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tajništvu uprave pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, 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 ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni
Trgovsko podjetje Soča, d.d., Koper

uprava

Št. 2400 Ob-2686

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in 38.
člena statuta družbe TKI Hrastnik, d.d., Za
Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni svet
sklicujeta

drugo skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 21. julija 1997, ob 16. uri v
prostorih sejne sobe gasilskega doma druž-
be, C. 1. Maja 34, Hrastnik, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine.
a) Izvolitev preštevalcev glasov,
b) Imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejem predlog za imenova-

nje delovnih teles skupščine po predlogu
uprave kot sledi:

– preštevalci glasov: Jerica Jutreša, Lea
Žibert,

– notar: Marjana Kolenc-Rus.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

mnenju nadzornega sveta sprejeme skupšči-
na skladno z revizorjevim mnenjem letno
poročilo družbe za leto 1996.

3. Predlog za pokrivanje izgube za po-
slovno leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se za poslovno
leto 1996 ugotovljena izguba skupaj z reva-
lorizacijo pokrije iz rezerv družbe.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze druž-
be TKI Hrastnik, d.d., za leto 1997, se na
predlog nadzornega sveta imenuje revizor-
ska hiša Epis, d.o.o., Celje.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu direk-
torja v prostorih TKI Hrastnik, d.d., Hrast-
nik, Za Savo 6, vsak delovni dan v tednu
med 12. in 15. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme del-

ničar ob vstopu v prostor, kjer bo zasedanje.
Delničarji morajo svojo udeležbo na skupš-
čini prijaviti upravi družbe pisno, najkasneje
tri dni pred skupščino, oziroma pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno in
najkasneje tri dni pred skupščino predloženo
upravi družbe, kjer se hrani. Delničarji, ude-
leženci seje skupščine so dolžni podpisati
seznam prisotnih na seji skupščine uro pred
uradnim začetkom skupščine.

Za sprejem skupščinskih sklepov je po-
trebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.

Če skupščina ob času sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine družbe
istega dne ob 17. uri na mestu prvega sklica.
Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

TKI Hrastnik, d.d.
uprava

nadzorni svet

Št. 8/97 Ob-2687

Na podlagi 7.3. točke statuta TIO, Tek-
stilne industrije Otiški Vrh, d.d., Otiški Vrh
53, Šentjanž pri Dravogradu, uprava družbe
sklicuje

4. redno skupščino
delniške družbe TIO,

ki bo v sredo, 23. 7. 1997 ob 12. uri na
sedežu TIO, d.d., Otiški Vrh 53, Šentjanž
pri Dravogradu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se

sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvoli se pred-

sednik skupščine, dva preštevalca glasov in
imenuje notar za sestavo notarskega zapisa.

3. Obravnava in sprejem letnega poslov-
nega poročila za leto 1996 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizijskim poročilom.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagano letno poslov-
no poročilo za leto 1996 z mnenjem nadzor-
nega sveta in revizijskim poročilom.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1997.

Predlog sklepa nadzornega sveta: ime-
nuje se pooblaščena revizijska družba za
leto 1997, po predlogu nadzornega sveta.

5. Sprejem predloga o pokrivanju izgube
za leto 1996.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog o pokrivanju iz-
gube za leto 1996.

6. Informacija o poslovnem načrtu za le-
to 1997.

Predlog sklepa sprejme se informacija o
poslovnem načrtu za leto 1997.

7. Razrešitev člana nadzornega sveta na
lastno željo.

Predlog sklepa nadzornega sveta: na last-
no željo se razreši član nadzornega sveta po
predlogu nadzornega sveta.

8. Izvolitev člana nadzornega sveta.
9. Sprejem sprememb statuta TIO, d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejmejo se predlagane spremembe
statuta TIO, d.d.

10. Poročilo oizvedbi reorganizacije v
TIO, d.d., s predlogi sprememb aktov o us-
tanovitvi hčerinskih podjetij.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se poročilo o izvedeni reor-
ganizaciji v TIO, d.d., s predlogi sprememb
aktov o ustanovitvi hčerinskih podjetij.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu Uprave TIO, Tekstil-
na industrija Otiški Vrh, d.d., Otiški Vrh 53,
Šentjanž pri Dravogradu, vsak delovni dan
od 10. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
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 7
dneh po objavi tega sklica v tajništvu Upra-
ve TIO, Tekstilna industrija Otiški Vrh, d.d.,
Otiški Vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu Uprave TIO, Tekstilna industrija
Otiški Vrh, d.d., Otiški Vrh 53, Šentjanž pri
Dravogradu, pisno prijavijo svojo udelež-
bo.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno – z glasovnicami, ki jih udeležen-
ci prejmejo ob vstopu na skupščino.

Pooblastila morajo biti pisna.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen se

skupščina ponovi naslednji dan ob isti uri v
istem prostoru.

Po ponovnem sklicu skupščina odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Dvorana v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta pol ure pred urasnim začetkom. V tem
času bomo delili glasovnice.

Vljudno vabljeni!
TIO, Tekstilna industrija

Otiški Vrh, d.d.
uprava

Ob-2688

Uprava družbe PID Klas Krekova poob-
laščena investicijska družba, d.d., v skladu
s statutom družbe in zakonom o gospodar-
skih družbah sklicuje

skupščino delničarjev
PID Klas Krekove pooblaščene

investicijske družbe, d.d.
Skupščina delničarjev bo dne 21. 7.

1997, ob 12. uri, v prostorih Krekove poob-
laščene družbe za upravljanje, d.o.o., v ob-
jektu Andreanum, Slovenska ulica 17–19,
Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

gane organe skupščine.
3. Sprejem poročila uprave o poteku vpi-

sa 3. izdaje delnic PID Klas, d.d.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o poteku vpisa 3. izdaje delnic PID
Klas, d.d.

4. Obravnava in sprejem:
4.1. Ugotovitvenega sklepa o vplačilu

delnic 3. izdaje PID Klas, d.d.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je bil na

skupščini PID Klas, d.d., z dne 20. 5. 1996
sprejet sklep s katerim se je skupščina odlo-
čila povečati osnovni kapital družbe z izda-
jo tretje emisije delnic PID Klas, d.d., od
6,358,207.000 SIT na 8,358,207.000 SIT.

Ugotovi se, da je bilo do konca roka za
vpisovanje in vplačevanje delnic 3. emisije
vplačanih skupno 2,000.000 delnic 3. emi-
sije, v skupni nominalni vrednosti
2.000,000.000 SIT.

Skupščina ugotavlja, da je osnovni kapi-
tal družbe z dosedanjih 6,358,207.000 SIT
povečan za 2.000,000.000 SIT in tako sedaj
znaša 8.358,207.000 SIT. Družba bo po vpi-
su povečanja osnovnega kapitala v sodni
register izdala 2,000.000 navadnih imenskih
delnic 3. emisije po nominalni vrednosti
1.000 SIT.

4.2. Ugotovitvenega sklepa o višini us-
tanovitvenih stroškov, ki bodo družbi nasta-
li z 3. izdajo delnic PID Klas d.d.

Predlog sklepa: ugotovi se, da Krekova
pooblaščena družba za upravljanje, d.o.o.,
prevzame 5% od zneska povečanega osnov-
nega kapitala, kar znaša 10.000 delnic tretje
emisije, kot nadomestilo stroškov izdaje
3. emisije delnic.

5. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo za leto 1996.
6. Pokrivanje izgube za poslovni leti

1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o po-

krivanju izgube za poslovni leti 1995 in
1996.

7. Sprejem predlaganih sprememb statu-
ta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta.

8. Določitev sejnin in nagrad članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log o višini sejnin in nagrad članom nadzor-
nega sveta.

9. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zijsko družbo Valuta, d.o.o., za finančnega
revizorja družbe za leto 1997.

10. Prenos pooblastila za spremembe sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da opravi vse spre-
membe oziroma uskladitve statuta, ki se na-
našajo oziroma so povezane s povečanjem
osnovnega kapitala z institutom odobrene-
ga kapitala, v skladu s statutom družbe.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-

ko udeleži skupščine delničarjev družbe, če
svojo udeležbo pisno prijavi družbi vsaj
3 dni pred skupščino. Kolikor se bo seje
skupščine udeležil pooblaščenec, mora pri-
javi priložiti tudi pisno pooblastilo.

Gradivo za sejo skupščine delničarjev je
vsem delničarjem na vpogled v prostorih
Krekove pooblaščene družbe za upravlja-

nje, d.o.o., Gregorčičeva ul. 39, Maribor, od
24. 6. 1997 do 30. 6. 1997, med 9. in 12.
uro, od 1. 7. 1997 pa do dneva skupščine je
gradivo za skupščino na vpogled med 9. in
12. uro, v novih prostorih Krekove pooblaš-
čene družbe za upravljanje, d.o.o., v An-
dreanumu, Slovenska ulica 17–19, Maribor.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
dne 21. 7. 1997, ob 12.40 v istih prostorih
kot ob prvem sklicu. Na ponovnem zaseda-
nju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

PID Klas, d.d.
direktor

Ob-2689

Uprava družbe PID Zvon Krekova poob-
laščena investicijska družba, d.d., v skladu s
statutom družbe in zakonom o gospodarskih
družbah sklicuje

skupščino delničarjev
PID Zvon Krekove pooblaščene

investicijske družbe, d.d.
Skupščina delničarjev bo dne 21. 7.

1997, ob 8. uri, v prostorih Krekove poob-
laščene družbe za upravljanje, d.o.o., v ob-
jektu Andreanum, Slovenska ulica 17–19,
Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

gane organe skupščine.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo za leto 1996.
4. Pokrivanje izgube za poslovni leti

1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o po-

krivanju izgube za poslovni leti 1995 in
1996.

5. Sprejem predlaganih sprememb statu-
ta in potrditev čistopisa statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta in čistopis statu-
ta.

6. Določitev sejnin in nagrad članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log o višini sejnin in nagrad članom nadzor-
nega sveta.

7. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zijsko družbo Valuta, d.o.o., za finančnega
revizorja družbe za leto 1997.

8. Prenos pooblastila za spremembe sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da opravi vse spre-
membe oziroma uskladitve statuta, ki se na-
našajo oziroma so povezane s povečanjem
osnovnega kapitala z institutom odobrenega
kapitala, v skladu s statutom družbe.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-

ko udeleži skupščine delničarjev družbe, če
svojo udeležbo pisno prijavi družbi vsaj
3 dni pred skupščino. Kolikor se bo seje
skupščine udeležil pooblaščenec, mora pri-
javi priložiti tudi pisno pooblastilo.

Gradivo za sejo skupščine delničarjev je
vsem delničarjem na vpogled v prostorih
Krekove pooblaščene družbe za upravlja-
nje, d.o.o., Gregorčičeva ul. 39, Maribor, od
24. 6. 1997 do 30. 6. 1997, med 9. in 12.
uro, od 1. 7. 1997 pa do dneva skupščine je
gradivo za skupščino na vpogled med 9. in
12. uro, v novih prostorih Krekove pooblaš-
čene družbe za upravljanje, d.o.o., v An-
dreanumu, Slovenska ulica 17–19, Maribor.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
dne 21. 7. 1997, ob 8.40 v istih prostorih kot
ob prvem sklicu. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

PID Zvon, d.d.
direktor

Ob-2690

Uprava družbe PID Skala Krekova poob-
laščena investicijska družba, d.d., v skladu
s statutom družbe in zakonom o gospodar-
skih družbah sklicuje

skupščino delničarjev
PID Skala Krekove pooblaščene

investicijske družbe, d.d.
Skupščina delničarjev bo dne 21. 7.

1997, ob 10. uri, v prostorih Krekove poob-
laščene družbe za upravljanje, d.o.o., v ob-
jektu Andreanum, Slovenska ulica 17–19,
Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

gane organe skupščine.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo za leto 1996.
4. Pokrivanje izgube za poslovni leti

1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o po-

krivanju izgube za poslovni leti 1995 in
1996.

5. Sprejem predlaganih sprememb statu-
ta in potrditev čistopisa statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta in čistopis statu-
ta.

6. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta zaradi odstopa dosedanjega člana.

Predlog sklepa: skupščina razreši člana
nadzornega sveta in izvoli predlaganega no-
vega člana nadzornega sveta.

7. Določitev sejnin in nagrad članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log o višini sejnin in nagrad članom nadzor-
nega sveta.

8. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zijsko družbo Valuta, d.o.o., za finančnega
revizorja družbe za leto 1997.

9. Prenos pooblastila za spremembe sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da opravi vse spre-
membe oziroma uskladitve statuta, ki se na-
našajo oziroma so povezane s povečanjem
osnovnega kapitala z institutom odobrene-
ga kapitala, v skladu s statutom družbe.
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10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-

ko udeleži skupščine delničarjev družbe, če
svojo udeležbo pisno prijavi družbi vsaj
3 dni pred skupščino. Kolikor se bo seje
skupščine udeležil pooblaščenec, mora pri-
javi priložiti tudi pisno pooblastilo.

Gradivo za sejo skupščine delničarjev je
vsem delničarjem na vpogled v prostorih
Krekove pooblaščene družbe za upravlja-
nje, d.o.o., Gregorčičeva ul. 39, Maribor, od
24. 6. 1997 do 30. 6. 1997, med 9. in 12.
uro, od 1. 7. 1997 pa do dneva skupščine je
gradivo za skupščino na vpogled med 9. in
12. uro, v novih prostorih Krekove pooblaš-
čene družbe za upravljanje, d.o.o., v An-
dreanumu, Slovenska ulica 17–19, Maribor.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
dne 21. 7. 1997, ob 10.40 v istih prostorih
kot ob prvem sklicu. Na ponovnem zaseda-
nju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

PID Skala, d.d.
direktor

Št. 145/97 Ob-2694

Uprava družbe Opekarna Novo mesto
d.d., Zalog 21, Novo mesto vabi delničarje
na

2. sejo
skupščine družbe Opekarna

Novo mesto d.d.,
dne 24. julija 1997, ob 12. uri na sedežu

podjetja Zalog 21, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje organov skupščine in no-

tarja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju organov skupščine in notarja.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu

1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe v letu 1996 v predlože-
nem besedilu s poročilom revizijske hiše in
mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec,

mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki.

Najavljeni udeleženci so v tajništvu druž-
be, pol ure pred začetkom zasedanja dolžni
podpisani seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev.

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 Rešetič Mar-
ti vsak delovnik od 8. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno sporočijo upravi. Uprava in nad-
zorni svet bosta o utemeljenih predlogih
sprejela svoja stališča in bosta o spreminje-

valnih predlogih najpozneje 12 dni po skli-
cu 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 višino za-
stopanega kapitala.

Vabimo vas, da se skupščine polnošte-
vilno udeležite!

Opekarna Novo mesto d.d.
uprava družbe

Ob-2720

Začasna uprava družbe Novolit Nova vas
na Blokah, Podjetje za proizvodnjo izolacij-
skih izdelkov d.d., Nova vas 56, Nova vas
na Blokah sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe Novolit Nova vas na

Blokah d.d.,
ki bo dne 22. 7. 1997 ob 13. uri na sede-

žu družbe v Novi vasi na Blokah.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predlaganega

predsednika in dva preštevalca glasov.
3. Poslovnik o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlaganem besedilu.
4. Poročilo uprave o poteku lastninskega

preoblikovanja.
5. Spremembe statuta
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

statuta v predloženem besedilu.
6. Poročilo o poslovanju v obdobju 1993,

1994, 1995 ter poslovno poročilo za leto
1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju v obdobju 1993, 1994, 1995 in
poslovno poročilo za leto 1996.

7. Delitev dobička iz let 1993, 1994,
1995 in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.

8. Sklad lastnih delnic
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic kot izhaja iz vsebine predloga sklepa.
9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-

ta se izvolijo predlagani kandidati.
10. Določitev nagrad članom nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada nagrada v obliki sejnine v predla-
gani višini.

11. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za poslovno leto 1997 se

imenuje predlagano revizorsko hišo.
Celotno skupščinsko gradivo z vsebino

predlogov sklepov je na vpogled vsak de-
lovni dan od 11. do 13. ure v tajništvo na
sedežu družbe.

Pod 9. in 11. točko je v skladu z 286.
členom ZGD predlagatelja nadzorni svet.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi pri Klirinško depotni
družbi na dan 17. 7. 1997. Dividenda se bo
izplačevala delničarjem, ki bodo vpisani v
KDD na dan 22. 7. 1997.

Delničarje in pooblaščence pozivamo, da
svojo udeležbo na skupščini pisno najavijo

najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Prijava je možna tudi preko pošte ali
faksa, kateremu pa mora slediti priporočena
pošta.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pooblaščenci pa z origi-
nalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.

Pozivamo vse udeležence da na dan za-
sedanja svojo udeležbo evidentirajo na spre-
jemnem mestu najkasneje pol ure pred za-
sedanjem, kjer se bodo podpisali na seznam
udeležencev in prevzeli glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane-
ga pričetka skupščina ponovno sestane in je
sklepčna ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Novolit, d.d.
začasna uprava

začasni nadzorni svet

Ob-2621

Na podlagi 287. in 288. člena zakona o
gospodarskih družbah začasni nadzorni svet
in začasna uprava delniške družbe Aero-
drom Ljubljana, d.d., sporočata delničar-
jem

nasprotni predlog delničarjev:
Arkada 1, d.d., Arkada 2, d.d., in Arkada

3, d.d.,
Infond-Areh, d.d., Infond-Center, d.d.,

Infond-Stolp, d.d. in Infond-Zlat, d.d.,
Maksima 1, d.d., Maksima 2, d.d. in

Maksima 3, d.d.,
Mercata, d.d., in Mercata 1, d.d.,
Triglav, PID za Dolenjsko in Posavje,

d.d., Triglav PID za Gorenjsko, d.d., Tri-
glav PID za Ljubljano in Zasavje, d.d., Tri-
glav PID ob Muri, d.d., Triglav PID za Pri-
morsko in Notranjsko, d.d., Triglav PID za
Štajersko in Koroško, d.d., in Triglav, PID,
d.d.,

ki so ga podali v zvezi s sklicem 1. seje
skupščine, ki bo dne 3. 7. 1997 (sklic
skupščine je bil objavljen v dnevniku Delo
dne 30. 5. 1997 in v Uradnem listu RS, št.
31/97).

V svojem predlogu delničarji smiselno
predlagajo razširitev dnevnega reda z novo
točko, ki se nanaša na spremembo statuta in
v tej zvezi predlagajo smiselno dodatni
predlog o razširitvi nadzornega sveta dodat-
no z novim članom, glede na predhodno
spremembo statuta.

Po predlogu delničarjev naj se spremeni
23. člen statuta tako, da se število članov
nadzornega sveta iz dosedanjih 9 poveča na
10 članov, pri čemer imajo pooblaščene in-
vesticijske družbe pravico predlagati 1 čla-
na nadzornega sveta.

Na podlagi predlaganih sprememb statu-
ta predlagajo, da se v nadzorni svet dodat-
no, ob že obstoječem predlogu, doda in iz-
voli nova članica Aleksandra Kačar, kot
predstavnica pooblaščenih investicijskih
družb.

Povzetek obrazložitve
Predlagatelji so delničarji, ki jim pripa-

da 9,16% osnovnega kapitala in predlagajo
spremembo statuta, s katero se poveča šte-
vilo članov nadzornega sveta iz obstoječih
9 na 10 članov. Menijo, da bi jim glede na
njihovo kapitalsko zastopanost v družbi pri-
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padala izrecna pravica predlagati svojega
člana nadzornega sveta, ki bi zastopal inte-
res pooblaščenih investicijskih družb. Inve-
sticijske politike predlagateljev so pretežno
usmerjene v aktivno lastništvo, zaradi česar
je članstvo v nadzornem svetu nujen pogoj
za uresničevanje njihovih lastniških intere-
sov.

Mnenje začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta:

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
podpirata predloge delničarjev glede razši-
ritve dnevnega reda in dodatnega predloga
izvolitve nove članice nadzornega sveta po
predlogu predlagateljev.

Zato začasna uprava ob soglasju zača-
snega nadzornega sveta razširja dnevni red
z novo 6a. točko dnevnega reda, ki se glasi:

6a. Sprememba statuta
Predlog sklepa: spremeni se 23. člen sta-

tuta po predlogu predlagateljev in začasne
uprave:

Nadzorni svet sestavlja 10 članov, od
katerih 7 izvolijo delničarji, 3 člane pa ime-
nuje svet delavcev v skladu z zakonom o
soupravljanju delavcev pri upravljanju.

Predstavnike delničarjev, ki jih voli
skupščina z navadno večino glasov za 4 leta
predlagajo:

4 člane - Republika Slovenija,
1 člana - Kapitalski in Odškodninski

sklad,
1 člana - pooblaščene investicijske druž-

be in
1 člana - drugi delničarji.

Aerodrom Ljubljana, d.d.,
začasni nadzorni svet

začasna uprava

Št. 192 Ob-2685

Uprava družbe Emona krmila, d.d.,
Kavčičeva 72, Ljubljana, sporoča delni-
čarjem

nasprotni predlog
Kapitalskega sklada, d.d., Dunajska 56,

Ljubljana, k 5. točki dnevnega reda 2. redne
skupščine, ki je sklicana za dne 3. 7. 1997.

Nasprotni predlog sklepa št. 7 je: “Na
predlog uprave in na podlagi mnenja nad-
zornega sveta, skupščina sprejme spremem-
be statuta družbe tako, da se v poglavju
Organi družbe za 5.6. točko doda 5.7. točka,
ki glasi:

Na predlog nadzornega sveta, ter v skla-
du s sklepom skupščine, je direktor lahko
udeležen na delu dobička, praviloma le v
primeru, če bo čisti dobiček poslovnega le-
ta, glede na celotni kapital na dan zaključ-
nega računa družbe, predstavljal donos, ki
bo višji od obrestne mere za enoletne depo-
zite.

Višina dobička, ki se lahko deli direktor-
ju ne sme presegati 5% od dela dobička, ki
je namenjen za izplačilo dividend delničar-
jem in hkrati ne sme presegati višine njego-
vih šestih bruto plač.

Udeležba direktorja pri delitvi dobička
se praviloma izplača do ene tretjine v goto-
vini, preostanek pa v delnicah družbe, ki so
neprenosljive do preteka 6-mesečnega roka
po prenehanju njegove funkcije.

Direktor lahko del dobička, ki mu ga do-
deli skupščina, nameni drugim vodilnim de-
lavcem, v skladu s predlogom, ki ga pripravi
direktor, potrdi pa nadzorni svet družbe.

Udeležba direktorja pri delitvi dobička
in njegova morebitna udeležba na poslov-
nem izidu v obliki nagrade ali stimulativne-
ga dela plače, v skladu z določili indivi-
dualne pogodbe o zaposlitvi, se medsebojno
izključujeta.”

Stališče uprave: predlagatelj nasprotne-
ga predloga predlaga možnost udeležbe di-
rektorja na dobičku na osnovi kriterija, ki
upošteva dvakratno revalorizacijo, in sicer
revalorizacijo kapitala in revalorizacijske
obresti. Nadalje je v izračunu donosnosti
celotnega kapitala upoštevan tudi nerazpo-
rejeni dobiček za obdobje za katerega se
ugotavlja donosnost.

Uprava je mnenja, da je kriterij, ki ga
predlaga Kapitalski sklad neprimeren in de-
jansko onemogoča udeležbo uprave na do-
bičku družbe.

Predlagatelj nasprotnega predloga nada-
lje predlaga določilo, ki izključuje dvojno
nagrajevanje uprave, brez da bi poznal de-
janska razmerja v zvezi s plačo uprave.

Uprava smatra, da ni vzroka, da delni-
čarji ne bi zaupali v korektnost rešitev in
sklepov, ki jih je uprava predlagala v spre-
jem skupščini družbe in s katerimi se strinja
tudi nadzorni svet družbe.

Uprava iz navedenih vzrokov izraža ne-
strinjanje z nasprotnim predlogom predla-
gatelja in bo poskušala delničarje prepriča-
ti, da bodo zavrnili nasprotni predlog.

Emona krmila, d.d.,
uprava družbe

Razne objave

Ob-2710

Na podlagi 51. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84), 51. člena
zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93, 57/94 in 15/95) 14. in 85. člena sta-
tuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 5/95) in skle-
pa Občinskega sveta občine Hrastnik, Obči-
na Hrastnik kot lastnik objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delov
parcel na zemljiščih v obrtni coni
Hrastnik, k.o., Hrastnik – mesto

1. V k.o. Hrastnik – mesto se v okviru
obrtne cone Hrastnik oddajajo deli nasled-
njih stavbnih zemljišč:

– parc. št. 1051 k.o. Hrastnik – mesto,
– parc. št. 1057 k.o. Hrastnik – mesto,
– parc št. 1058 k.o. Hrastnik – mesto,
– vparc. št. 1059 k.o. Hrastnik – mesto.
2. Cena m2 stavbnega zemljišča, ki se

oddaja v uporabo za gradnjo je 1.923 SIT.
Cena je formirana na dan 1. 6. 1997 in se

revalorizira v skladu z indeksi GZS.
3. Oddano stavbno zemljišče se bo ko-

munalno opremilo, kupec stavbnega zem-
ljišča pa je dolžan poravnati sorazmerni del
stroškov za pripravo, urejanje in opremlja-
nje stavbnega zemljišča.

Ti stroški na dan 31. 5. 1997 znašajo
7.212 SIT in se do dneva plačila revalorizi-
rajo z indeksom cen GZS.

Navedeno plačilo ne zajema stroškov iz-
vedbe priključkov in taks za individualne

priključitve objektov na komunalne napra-
ve.

4. Na stavbnih zemljiščih, ki se oddajajo
je predvidena gradnja poslovnih objektov v
skladu z zazidalnim načrtom obrtne cone
“Ob Bobnu”, ki ga je spejel Občinski svet
občine Hrastnik, na seji dne 9. 2. 1995 in je
objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št. 3/
95, z dne 15. 2. 1997.

Podrobnejše lokacijske in gradbene po-
goje za gradnjo objektov bo določil pristoj-
ni upravni organ z lokacijskim in gradbe-
nim dovoljenjem.

Vse stroške za pridobitev lokacijskega
in gradbenega dovoljenja nosi kupec stavb-
nega zemljišča, prav tako tudi stroške ure-
ditve zemljiškoknjižnega stanja, plačila dav-
ka na promet nepremičnin, kakor tudi plači-
lo prispevka zaradi spremembe namembno-
sti kmetijskega zemljišča, ki se plača po
izdaji lokacijskega dovoljenja.

5. Kupec stavbnega zemljišča mora ceno
zemljišča plačati najpozneje v enem mese-
cu po podpisu pogodbe, varščino v višini
200.000 SIT pa takoj ob prijavi na razpis na
ŽR proračun Občine Hrastnik, št. 52710-
630-10061 (namen: plačilo varščine za obrt-
no cono).

Pogodba o oddaji mora biti sklenjena
najpozneje v roku 14 dni od dneva izdaje
sklepa o oddaji stavbnega zemljišča.

Za plačilo sorazmernega dela stroškov
priprave in urejanja stavbnega zemljišča
bo sklenjena posebna pogodba v kateri bo
natančno določena dinamika plačil glede
na terminski plan urejanja zemljišč.

6. Na javni razpis se lahko prijavijo fi-
zične ali pravne osebe, ki so dolžne do izte-
ka roka vplačati varščino, ki se izbranim
kupcem všteje v kupnino, ostalim pa vrne
brez obresti v roku 10 dni po opravljenem
izboru.

Če pridobitelj stavbnega zemljišča eno-
stransko odstopi od pogodbe ali pogodbe v
danem roku ne podpiše, izgubi pravico do
povračil varščine.

7. Ponudniki so poleg potrdila o vplača-
ni varščini dolžni priložiti še potrdilo o dr-
žavljanstvu (fizične osebe) oziroma izpisek
iz registra (pravne osebe).

8. Rok za začetek gradnje je eno leto od
dneva oddaje zemljišča, rok za dokončanje
pa tri leta od dneva izdaje gradbenega do-
voljenja.

Če investitor ne začne oziroma ne do-
konča gradnje v predpisanem roku, je dol-
žan stavbno zemljišče vrniti oziroma se mu
ga odvzame.

9. Vse podrobnejše informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Di-
rekciji za prostor, okolje in javne komunal-
ne službe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavli-
ča 5, 1430 Hrastnik, ali po tel. 43-600.

10. Javni razpis za oddajo stavbnih zem-
ljišč velja do vključno 31. julija 1997.

Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe

Ob-2712

Na podlagi 3. člena uredbe o načinu pro-
daje delnic v lasti Sklada Republike Slove-
nije za razvoj in pravil razpisnega postopka
– priloga A (Ur. l. RS, št. 6/94) Sklad RS za
razvoj, d.d., Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup sredstev
podjetij, ki so s Skladom RS za razvoj

sklenila pogodbo o načinu uveljavljanja
pravice do prenosa poslovno

nepotrebnih sredstev.
Predmet javnega razpisa so:
A) Zemljišča v Štepanjski vasi Ljublja-

na, ki jih prodajamo kot celoto:
1. zk. vl. št. 548, k.o. Štepanjska vas,

parc. št. 251:
– njiva 5520 m2,
– stanovanjska stavba 46 m2,
2. zk. vl. št. 578, k.o. Štepanjska vas,

parc. št. 252, njiva 4036 m2.
Izklicna cena navedenih sredstev znaša

43,868.524 SIT.
Omenjena sredstva so v lasti podjetja

Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana, p.o.,
Ul. Gradnikove brigade 11, Ljubljana, p.p.
80.

Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 15. julija 1997 ob 9. uri, v
Ljubljani, Ul. Gradnikove brigade 11, kon-
taktna oseba bo Žarko Slabe.

B) Solastniški delež 27,96% na delu po-
slovnega objekta (restavracija-pritličje
1537,67 m2, garderoba-klet 662,87 m2) na
Letališki 33, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
127/151, ki je kot ZK telo II vpisan pri vl.
št. 1250 k.o. Moste. Solastniški delež pro-
dajamo kot celoto.

Izklicna cena navedenih sredstev znaša
24,067.872 SIT.

Omenjena sredstva so v lasti podjetja
Gradis Podjetje za inženiring, p.o., Letališ-
ka 33, Ljubljana.

Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 15. julija 1997 ob 11. uri,
Letališka 33, Ljubljana, kontaktna oseba bo
Marija Demšar.

C) Hotel Prebold, ki ga prodajamo kot
celoto:

1. parc. št. 572/66 – z.k. telo I in II –
poslovna stavba 746 m2, z.k.vl. 717, k.o.
Prebold,

2. parc. št. 572/67 – z.k. telo I – dvorišče
1583 m2, z.k. vl. 717, k.o. Prebold,

3. parc. št. 572/68 – z.k. telo I – dvorišče
766 m2, z.k.vl. 717, k.o. Prebold,

4. parc. št. 572/69 – z.k. telo I – cesta 66
m2, z.k.vl. 717, k.o. Prebold.

Izklicna cena navedenih sredstev znaša
245,897.000 SIT.

Omenjena sredstva so v lasti podjetja
Hmezad Golding, p.o., Šlandrov trg 34, Ža-
lec.

Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 14. julija 1997 ob 10. uri,
v Preboldu v hotelu Prebold, kontaktna ose-
ba bo Zravko Mastnak.

Kupci lahko dobijo podrobne informa-
cije o pravno formalnem statusu sredstev
in dodatne informacije v zvezi s to objavo
na Skladu RS za razvoj, d.d., Dunajska
160, Ljubljana, po tel. 061/18-94-831 ali
po telefaksu 061/18-94-839 Silvo Hajdi-
njak.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
1. Javnega razpisa za sredstva pod A, B

in C se smejo udeležiti pooblaščene investi-
cijske družbe, pravne in fizične osebe.

Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pri-
pravo in predložitvijo lastne ponudbe. Po-

nudba se lahko nanaša le na odkup celote
navedene v posamezni točki predmeta jav-
nega razpisa.

2. Merila za izbiro najugodenejšega po-
nudnika je ponujena cena, ki mora biti izra-
žena v SIT. Ponudnik lahko kupnino vplača
v denarju ali z izročitvijo lastninskih certifi-
katov, kar mora v ponudbi tudi navesti. V
primeru, da bodo ponudniki poslali svoje
ponudbe za nakup s plačilom v denarju in
lastniškimi certifikati, bo komisija pri izbiri
najugodnejšega ponudnika vrednost izraže-
no v lastniških certifikatih revalorizirala z
indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva odpiranja ponudb ter tako doblje-
no vrednost primerjala z gotovinskim plači-
lom.

3. Ponudnik mora ponudbi za zavarova-
nje varščine priložiti izpolnjeno lastninsko
nakaznico (pri plačilu s certifikati) in/ali
izpolnjen akceptni nalog (pri plačilu z go-
tovino) v višini 10% od vrednosti dane po-
nudbe. V primeru, da se bo pogodba razdr-
la zaradi neplačila kupnine, ima sklad pra-
vico vnovčiti lastninsko nakaznico in/ali
akceptni nalog ter obdržati varščino v ce-
loti. Kolikor ponudnik ni že sodeloval na
javni dražbi Sklada RS za razvoj, mora
ponudbi priložiti tudi izpisek iz sodnega
registra.

4. Ponudba mora veljati najmanj 30 dni
po preteku končnega roka za oddajo ponud-
be, sicer je neveljavna. Ponudba mora biti
izdelana v pisni obliki, natisnjena ali natip-
kana ter podpisana na vsakem listu ponudbe
s strani osebe ali oseb pooblaščenih za za-
stopanje ponudnika. Ponudnik mora predlo-
žiti ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji.
Če ponudnik ne predloži vseh podatkov, ki
se zahtevajo v javnem razpisu ali če predlo-
ži ponudbo, ki ni v celoti v skladu z razpi-
snimi pogoji, se taka ponudba šteje za neve-
ljavno.

5. Ponudbe morajo prispeti na Sklad RS
za razvoj, d.d., Dunajska 160, Ljubljana,
najkasneje do 21. 7. 1997 do 12. ure v zaprti
kuverti z oznako “Javni razpis št. 8/97”.

6. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
strokovna komisija in izbrala najugodnejše
ponudnike. Odpiranje v roku prispelih po-
nudb bo dne 21. 7. 1997 ob 13. uri v prosto-
rih Sklada RS za razvoj, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana. Ponudnik je dolžan skleniti us-
trezno kupoprodajno pogodbo v roku 10 dni
po obvestilu, da je bil izbran kot najugod-
nejši ponudnik.

7. Sklad RS za razvoj, d.d., na podlagi
tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o
prodaji sredstev družbe z najboljšim ali s
katerim koli ponudnikom.

Sklad RS za razvoj

Ob-2713

Javni poziv
k vložitvi vloge za sodelovanje v

komisijah za tehnične preglede po 67.
členu zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in Ur. l. RS, št. 59/96) ter

po 4. členu zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) na

območju Upravne enote Ilirska Bistrica
I. Javno pozivamo gospodarske družbe,

zavode in samostojne podjetnike, s sedežem

v RS, k vložitvi vloge za uvrstitev svojih
strokovnjakov na seznam oseb, ki bodo na
območju Upravne enote Ilirska Bistrica:

1. kot izvedenci s področja gradbeniš-
tva, strojništva, elektrotehnike, varstva pri
delu, prometa in zvez opravljali posamezna
strokovna dela pri tehničnih pregledih po
67. členu zakona o graditvi objektov,

2. kot izvedenci s področja elektrotehni-
ke, varstva pri delu, tržnih in zdravstvenih
zadev opravljali posamezna strokovna dela
pri komisijskih pregledih po 4. členu zako-
na o gospodarskih družbah.

Strokovnjaki pod 1. točko, ki bodo uvrš-
čeni na seznam, bodo na komisijah za teh-
nične preglede opravljali naloge v skladu z
zakonom o graditvi objektov.

Gospodarske družbe, zavodi in samostoj-
ni podjetniki lahko vložijo vloge za uvrsti-
tev na seznam le za osebe zaposlene v gos-
podarski družbi, zavodu ali pri samostoj-
nem podjetniku. Fizične osebe, ki bodo pri-
javljene na ta poziv, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:

– da imajo stalno prebivališče v Repub-
liki Sloveniji,

– da imajo v Republiki Sloveniji pridob-
ljen strokovni naslov diplomirani inženir,
ustrezne stroke v skladu z 29. členom zako-
na o graditvi objektov ali v Republiki Slo-
veniji nostrificirano v tujini pridobljeno di-
plomo visokošolske organizacije. Slednje ne
velja za diplome in javne listine iz 100.f
člena zakona o graditvi objektov,

– da imajo opravljen strokovni izpit po
zakonu o graditvi objektov,

– da imajo najmanj pet let delovnih iz-
kušenj na svojem delovnem področju.

Strokovnjaki pod 2. točko, ki bodo uvrš-
čeni na seznam, bodo kot izvedenci sodelo-
vali pri ugotavljanju pogojev za opravljanje
dejavnosti po 4. členu zakona o gospodar-
skih družbah.

II. Vloge morajo vsebovati dokazila o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti. O strokovni usposobljenosti ter refe-
rencah, cenik storitev s plačilni pogoji za
posamezen strokovni ogled ter ugodnosti,
rok izvedbe strokovnega ogleda in izdelave
strokovnega mnenja o ustreznosti poslov-
nega prostora.

Pisne prijave z dokazili pošljite na na-
slov Upravna enota Ilirska Bistrica, Bazo-
viška 14, in sicer v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.

Prijava mora biti zapečatena in označe-
na z napisom: “Ne odpiraj – javni poziv za
prijavo izvedencev”.

Prijavitelji bodo o uvrstitvi na seznam
obveščeni v 15 dneh po odprtju prijav.

Dodatne informacije dobite v Upravni
enoti Ilirska Bistrica pri vodji referata za
okolje in prostor Mojci Turkovič.

Upravna enota Ilirska Bistrica

Št. 6/97 Ob-2673

Ljubljanska Zastavljalnica, d.d., Reslje-
va 6, Ljubljana, objavlja

javno dražbo
za prodajo osebnega avtomobila Opel

Tigra
1. Predmet prodaje je naslednja nepre-

mičnina:
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– osebni avto Opel Tigra 1,6 16V, leto
izdelave: 1995, moč motorja: 78 KW/1598
ccm, št. prev. km: 500, neregistriran, dodat-
na oprema.

Dodaten opis in stanje avtomobila je raz-
vidno iz cenilnega zapisnika sodnega izve-
denca.

2. Izklicna cena za premičnino, ki je
predmet prodaje znaša 2,070.000 SIT.

Javna dražba bo 30. 6. 1997 ob 17. 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 družbe,

– varščina za resnost kupca in udeležbo
na dražbi znaša 10% izklicne cene. Pravne
osebe vplačajo varščino na žiro račun št.
50101-601-58676 pri APP, najmanj dan
pred pričetkom dražbe. Fizične osebe vpla-
čajo varščino pri blagajni prodajalca najka-
sneje do 16. ure na dan prodaje,

– najnižji ponudnik nad izklicno ceno je
20.000 SIT,

– najugodnejši ponudnik je dolžan skle-
niti pogodbo o nakupu in poravnati kupnino
najkasneje v roku 3 dni po zaključeni draž-
bi, sicer se šteje da odstopa od nakupa in pri
tem izgubi pravico do vplačane varščine,

– prometni davek plača kupec,
– za prodano premičnino velja klavzula

“videno-kupljeno”, zato se kasnejše rekla-
macije ne upoštevajo,

– varščina se kupcu, ki uspe na dražbi,
všteje v kupnino, ostalim se varščina vrne
na blagajni prodajalca, oziroma v roku 3 dni
na žiro račun brez obresti.

4. Predmet prodaje je na ogled pri de-
ponentu premičnine: Avtomarket Črnuče,
Dunajska 421, Ljubljana-Črnuče, vsak
dan od 8. do 16. ure. Cenilni zapisnik je
na voljo pri deponentu premičnine ali na
sedežu družbe med rednim delovnim ča-
som.

Vse dodatne informacije so na voljo na
sedežu Ljubljanske Zastavljalnice, d.d., vsak
dan med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro, od
ponedeljka do petka ali po tel. 061/13-19-
008, 314-691, 13-27-115.

Ljubljanska Zastavljalnica, d.d.

Št. 6/2-15575/1-97 Ob-2613

Pošta Slovenije, d.o.o., objavlja na pod-
lagi 8. člena zakona o prometu z nepremič-
ninami (Uradni list SRS, št. 19/76 in 42/86)
in sklepa 20. seje nadzornega sveta Pošte
Slovenije, d.o.o., z dne 5. 6. 1997

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje je sedem samskih sob
v Nastanitvenem centru Celovška 264, Ljub-
ljana in to sobe št. 306, 308, 310, 332, 432,
434 in 436.

2. Velikost posamezne sobe je 16,99 m2

ter 8 m2 skupnih površin. Po cenilnem poro-
čilu družbe NEBRA iz Ljubljane z dne 27.
3. 1997 znaša vrednost posamezne samske
sobe 2,953.160 SIT, kar znaša skupaj
20,672.120 SIT.

3. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki se

izkažejo s potrdilom, da so državljani Re-
publike Slovenije.

4. Dražitelji se morajo pred javno dražbo
izkazati s potrdilom o plačani varščini v zne-
sku 10% izklicne cene na žiro račun Pošte
Slovenije, d.o.o., št. 51800-601-180, ki se bo
neuspelim dražiteljem vrnila v roku 8 dni.

5. Prometni davek ter stroške za vpis v
zemljiško knjigo plača kupec.

6. 50% kupnine, zmanjšane za znesek
vplačane varščine, poravna kupec ob podpi-
su pogodbe, drugo polovico pa v roku 30
dni po podpisu pogodbe, v nasprotnem pri-
meru se pogodba razdre.

7. Dodatne informacije lahko dobijo in-
teresenti na tel. 061/174-1850 Mitja Kobal
ali tel. 061/310-650, Ljubo Renko.

8. Javna dražba bo dne 4. 7. 1997 s pri-
četkom ob 9. uri v sejni sobi Pošte Sloveni-
je, d.o.o., PE Ljubljana, Čopova ulica 11/
III, Ljubljana.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-2626

Počitniška skupnost Hrastnik objavlja po
pooblastilu lastnikov počitniškega naselja
»Pineta« v Novigradu (Citanova) v Repub-
liki Hrvaški

javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo v najem

nepremičnin
1. Predmet prodaje oziroma najema so

naslednje nepremičnine v počitniškem na-
selju »Pineta« v Novigradu (Citanova) v Re-
publiki Hrvaški:

a) 10 montažnih počitniških hišic, vsaka
v izmeri 56 m2 – v vsaki hišici so trije apart-
maji,

b) 5 bungalovov, vsak v izmeri 47 m2,
c) centralni objekt (s kuhinjo, dvema je-

dilnicama, bifejem) površine 405 m2,
d) pripadajoče zemljišče parc. št. 280/2

v izmeri 10.000 m2, vpisano pod vl. št. 1270
k.o. Novigrad v Republiki Hrvaški.

2. Izhodiščna cena za prodajo nepremič-
nin znaša 800.000 DEM  v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila.

Najemnik bo moral prevzeti stroške us-
posobitve centralnega objekta in tekoče
stroške vzdrževanja in obratovanja. Ostali
pogoji najema se bodo določili z najemno
pogodbo.

3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Prednost bodo imele ponudbe
za odkup nepremičnin.

Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
kopijo sklepa o registraciji pravne osebe ter
dokazilo o finančni sposobnosti pravne ose-
be (npr. bilanco stanja in uspeha za pretekli
dve leti ali obrazca BON1 in BON2 ne sta-
rejša od 30 dni), fizične osebe pa potrdilo o
državljanstvu Republike Hrvaške.

4. Način in rok plačila kupnine oziroma
najemnine bo dogovorjen s kupoprodajno
oziroma najemno pogodbo.

5. Pisne ponudbe pošljite v 15 dneh po
objavi na naslov Počitniška skupnost Hrast-
nik, Pot  V. Pavliča 5, 1430 Hrastnik v zapr-
ti kuverti z navedbo »Ponudba«.

Ponudniki bodo o uspehu na razpisu ob-
veščeni v 15 dneh po končanem zbiranju
ponudb.

Ponudba prodajalca oziroma najemoda-
jalca ne zavezuje k sklenitvi pogodbe.

6. Prometni davek, druge dajatve in
stroški v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

7. Nepremičnine so naprodaj po sistemu
videno – kupljeno.

8. Vse dodatne informacije in možne ter-
mine ogleda nepremičnin lahko ponudniki
dobijo pri Kovač Francu na Upravni enoti
Občine Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, Hrastnik
ali po tel. št. (0601)44-034.

Počitniška skupnost
Hrastnik

Št. 810/97-7 Ob-2711

Na podlagi 36. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in
27. člena odloka o pogojih, postopkih in
merilih za dajanje koncesij na področju
opravljanja gospodarske javne službe “dim-
nikarstvo” (Ur. l. RS, št. 70/96), objavlja
župan Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe
“dimnikarstvo”

1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik.

2. Predmet koncesije: opravljanje gos-
podarske javne službe dimnikarstvo, v ob-
segu kot ga določa 2. člen odloka o pogo-
jih, postopkih in merilih za dodeljevanje
koncesij na področju opravljanja gospo-
darske javne službe “dimnikarstvo” (Ur. l.
RS, št. 70/96).

3. Obseg koncesije: koncesija zajema
kompletno infrastrukturo dejavnosti dimni-
karstvo za območje celotne Občine Kam-
nik.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko raz-
merje bo sklenjeno za določen čas, za dobo
5 let.

5. Dokumentacija: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo med 8. in 10.
uro na Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik, soba 43/II, v roku 8 dni po objavi razpisa
in ob predložitvi potrdila o vplačilu 2.000
SIT na Ž.r. št. 50140-637-813087, s pripisom
“Oddaja koncesije za dimnikarsko službo”.

6. Pogoji razpisa: interesenti za dodeli-
tev koncesije morajo izpolnjevati vse pogo-
je, določene z odlokom o pogojih, postop-
kih in merilih za dajanje koncesij na po-
dročju opravljanja gospodarske javne služ-
be dimnikarstvo (Ur. l. RS, št. 70/96).

7. Posebni pogoji: poleg navedenega v
6. točki tega razpisa morajo ponudniki vlogi
priložiti še:

– bančno garancijo;
– izjavo, da bo v primeru izbire spošto-

val strokovne, tehnične, organizacijske in
razvojne naloge dejavnosti ter usmeritve ob-
čine;

– popolni cenik storitev;
– izjavo, da bo opravljal storitve v skla-

du s cenami, ki se določajo s postopkom, ki
ga določa zakon in v soglasju z Občino
Kamnik;

– izjavo, da bo koncedentu omogočil
strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela;
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– izjavo, da bo dosledno upošteval teh-
nične, strokovne, organizacijske in druge
standarde ter normative za opravljanje kon-
cesionarne dejavnosti;

– izjavo, da bo vodenje katastra prilago-
dil programski opremi, kot jo bo uporabljal
koncedent;

– izjavo, da je seznanjen s koncesijskim
aktom in se z vsemi njegovimi določili stri-
nja;

– osnutek koncesijske pogodbe.
8. Oddaja ponudb: interesenti morajo po-

nudbe z dokazili o izpolnjevanju vseh po-
gojev dostaviti najkasneje trideseti dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, do
10. ure, v zaprti ovojnici, z navedbo točne-
ga naslova ponudnika in z oznako “javni
razpis - koncesija za službo dimnikarstvo -
Ne odpiraj”, na naslov, Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje bo
isti dan, ob 10. uri, v prostorih Občine Kam-
nik, Glavni trg 24, Kamnik, soba 9/P.

Upoštevane bodo le pravilno opremljene
in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov koncedenta.

Pred odpiranjem ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pisme-
na pooblastila za zastopanje.

10. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 6. in 7. točke

razpisa;
– cena;
– reference;
– plačilni pogoji;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
11. O dokončni izbiri bodo ponudniki

pisno obveščeni.
Izbranemu koncesionarju bo izdana od-

ločba in na njeni podlagi, po pravnomočno-
sti, sklenjena pogodba.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

13. V primeru, da na razpis ne prispe
zadostno število veljavnih ponudb, se javni
razpis ponovi.

Občina Kamnik

Ob-2612

Metalka Inter, d.o.o., Ljubljana, Plem-
ljeva 2, preklicuje štampiljko v velikosti 3,5
cm × 2,5 cm z besedilom: METALKA
METALKA INTER, d.o.o., Ljubljana, Plem-
ljeva 2, 1000 Ljubljana, 4 štampiljka je z
znakom METALKE.

Ob-2716

Slip, d.o.o., Dragomer, Vrtna pot 2,
Brezovica, preklicuje zavarovalne police za-
varovalne družbe Adriatic, d.d., PE Ljub-
ljana: Zavarovalni zastopnik 031003001:

1. 1-KOP: 3923
2. AA-PON-01: 96785, 96789, 114961;
3. ST-49: 3217, 3218, 3220, 3223, 3226,

3246, 4879, 5063, 5067, 9990, 9991, 9992,
9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999,
10000, od 10126 do 10200, od 11076 do
11100;

4. zel. karte: 379960
Zavarovalni zastopnik 031003012.
1. 1-STAN. 69043
2. 1-ŽI: 23574
3. 1-AO-01: 430163, 430164, 430700,

443341, 443342,

4. 1-TZ-94: 8187
5. ŽI-5: 7915
6. OZ-3: 81250
7. zel. karte: 308327, 308329, 346042,

346132, 346200, 346685, 396763, 400266,
400281, 400367, 400390.

Ob-2717

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
preklicuje veljavnost naslednjih zavaro-
valnih polic in OSE: 1-AO-01 00388608–
00388608, 1-AO-01 00388611–00388611,
1-AO-01 00388615–00388625, 1-IN
00117752–00117775, AA-PON-01 123271–
123280, AA-PT 00007401–00007410,
STAN/94 00078301–00078325, Z-3
110301–110325, zel. karte 00338153–
00338153, zel. karte 00338159-00338175.

Anžič Primož, Krožna 19, Radomlje,
preklicuje original priglasitveni list,
št. 06-1666/95, izdala RUJP, izpostava
Domžale dne 1. 7. 1995. s-37370

HBH, d.o.o., Leskovškova 2, Ljubljana,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vo-
zila Cordoba SE 1. 6, št. šasije
VSSZZZ6KZVR167170, št. motorja
1f275447, ki je bilo ocarinjeno po uv. de-
klaraciji 30679/05061997. s-37362

Hlupič Darko, s.p., Stari trg 97, Slovenj
Gradec, preklicuje COP dokument, izdan na
reg. št. SG H7-655. s-37285

Inštitut. za varovanje zdravja RS, Tru-
barjeva 2, Ljubljana, preklicuje depotno po-
trdilo za obveznice federacije, izdane leta
1976-172000 kosov. p-37113

Izvir, d.o.o., C. II. grupe odredov 17,
Ivančna Gorica, preklicuje uradno potrdilo
od carine za registracijo vozila polo, št. ša-
sije Wy021107. s-37287

Karajkovič Sudar, Kampel Brda 36, Ko-
per, preklicuje reprezentativno obrtno do-
voljenje št. 015962/0440/00-23/1995, izdala
Obrtna zbornica Slovenije dne 6. 3. 1995.
p-37146

Kotnik Anica, Mestne njive 17, Novo
mesto, preklicuje priglasitveni list s. p. , št.
038/0297-94, izdano 16. 3. 1994. g-37223

Krajec Janez, Cesta na postajo 21, Bre-
zovica, preklicuje original priglasitveni list,
št. 27-0193/94, izdala RUJP, izpostava Ljub-
ljana Šiška. s-37299

Mlakar Srečo, Begunje 39, Begunje na
Gorenjskem, preklicuje obrtno dovoljenje,
št. 014731/2341/00-54/1995, izdala Obrtna
zbornica v Radovljici. g-37214

Moduluq, d.o.o., Polje 22, Vodice, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. 0424455767,
izdano na ime Jakimovski Srdjan. s-37194

Moduluq, d.o.o., Polje 22, Vodice, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. 0424455714,
izdano na ime Vojkovski Marjan. s-37195

Moduluq, d.o.o., Polje 22, Vodice, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. 0424455716,
izdano na ime Nikolovski Trajko. s-37197

Moduluq, d.o.o., Polje 22, Vodice, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. 0424455713,
izdano na ime Ilievski Mladen. s-37198

Moduluq, d.o.o., Polje 22, Vodice, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. 0424455712,
izdano na ime Jovanovski Tomi. s-37199

Moduluq, d.o.o., Polje 22, Vodice, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. 0424455709,
izdano na ime Asevski Stevo. s-37200

Moduluq, d.o.o., Polje 22, Vodice, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. 0424455769.
s-37201

Moduluq, d.o.o., Polje 22, Vodice, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. 0424455766,
izdano na ime Todorovski Gorančo.
s-37202

Moduluq, d.o.o., Polje 22, Vodice, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. 0424455715,
izdano na ime Stajkovski Boja. s-37203

Opeka Andrej, Hranilniška 9, Ljubljana,
preklicuje akceptni nalog, št. 7264407.
s-37052

Petan Franc, Ljubljanska 1, Ivančna Go-
rica, preklicuje priglasitveni list, št. 09-
0086/94, E20: 5046291, izdala UE Grosup-
lje. s-37101

Skupnost stanovalcev, Maroltova 2, 4,
Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle
oblike z vsebino: Skupnost stanovalcev,
Maroltova 2, 4, Ljubljana, Republika Slo-
venija, na sredini je grb RS. s-37298

Slovenske železnice, d.d. , Ljubljanska
1, Novo mesto, preklicuje izkaznico za pro-
stovoljno zdravstveno zavarovanje, izdano
na ime Lovrič Milan. p-37025

Tratnik Dragica, Zg. Plavž 4 a, Jesenice,
preklicuje priglasitveni list, št. 5573159,
1555/95. g-37305

Vilma, d.o.o., Vodnikova 6, Ljubljana,
preklicuje štampiljko kvadratne oblike z
vsebino: Vilma, d.o.o., Ljubljana. s-37302

Adamlje Andrej, Jeze 2 a, Šmartno / Li-
tija, potni list št. AA 670245. . s-37178

Ahmetović Safija, Trnjava 30, Domžale,
potni list št. BA 602634. s-37039

Arhar Drago, Vodovodna 7, Logatec,
potni list št. BA 579825. s-37060

Barišič Katja, Bevkova 10, Žalec, potni
list št. AA 864787. p-37096

Bavčar Boštjan Babaloo, Matije Gubca
18 a, Murska Sobota, potni list št. BA
513077. p-37027

Begič Dejan, Ul. Veljka Vlahoviča 53,
Maribor, potni list št. AA 724333. p-37131

Bekar Ema, Ulica Mare Husove 11, Se-
žana, potni list št. AA 846229. p-37132

Berce Matjaž, Draga 20 a, Dornberk, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 105176.
g-37358

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine
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Beretič Irena, Na jami 3, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 769068. s-37094

Berghaus Irena, Rosinova 22, Maribor,
potni list št. BA 14229. p-37064

Berglez Albina, Za jezom 12, Tržič, pot-
ni list št. BA 394689. g-37258

Bergoč Tadeja, Jankova 20, Postojna,
potni list št. AA 702626. p-37153

Berčon Ana, Bartlova 8, Šmartno pri Li-
tiji, potni list št. AA 477935. s-37010

Blažič Alice, Jurišna vas 30, Zgornja
Ložnica, potni list št. BA 220972. p-37102

Bojnec Irenca, Mariborska 11, Mežica,
potni list št. AA 739972. g-37034

Bratož Valter, Kidričeva 1, Sežana, pot-
ni list št. BA 568522. p-37002

Bremec Miran, 30. divizije 19 b, Nova
Gorica, potni list št. BA 357800. p-37129

Breskvar Robert, Švabičeva ulica 5,
Ljubljana, potni list št. AA 763375. s-37325

Brišar Lea, Ulica Alojza Rabiča 18, Moj-
strana, potni list št. AA 196956. p-37068

Bukovec Milka, Trg Dušana Kvedra 4,
Maribor, potni list št. AA 299403. p-37137

Carli Jaka, Staničeva 13, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 215459. s-37050

Celestina Jožefa, Kajuhova 19, Ljublja-
na, potni list št. AA 244249. s-37082

Cenc Robert, Zbelovska gora 44, Loče,
potni list št. AA 55895. p-37122

Cimerman Ivan, Prijateljeva 21, Ljublja-
na, potni list št. AA 253103. s-37292

Cvek Marjeta, Pod Lurdom 15, Rimske
Toplice, potni list št. AA 544207. p-37011

Černoš Tadej, Tesovnikova 30, Ljub-
ljana, potni list št. AA 225407. s-38065

Čok Nela, Ulica Ivana Rozmana 3, Seža-
na, potni list št. AI 77332. p-37154

Črnkovič Alojzij, Dren 8, Vas, potni list
št. AA 45834. s-37335

Čuk Ivan, Cebejeva 22, Ajdovščina, pot-
ni list št. AA 381746. g-37262

Dolinšek Silvo, Tupaliče 30 a, Preddvor,
potni list št. AA 84046, izdala UE Jesenice.
s-37141

Dragičević Radojka, Šalek 95, Velenje,
potni list št. AA 373829. p-37103

Đurovič Žarko Darijan, Borova vas 10,
Maribor, potni list št. AA 546553. p-37134

Đurđevič Živadin, Betnavska 85 b, Ma-
ribor, potni list št. AA 571529. p-37003

Erat Bogomir, Kotlje 108, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. BA 047703. g-37351

Erceg Zdenka, Sokolska 97, Maribor,
potni list št. BA 112543. p-37125

Fajt Nenad, Stantetova 16, Velenje, pot-
ni list št. AA 956339. p-37078

Fela Vanja, Pot Šercerjeve Brigade 24,
Lovrenc, potni list št. AA 435880. p-37148

Ferlan Matej, Roševa 6, Žalec, potni list
št. BA 515808. g-37186

Frajzman Vesna, Aškerčeva 7, Murska
Sobota, potni list št. BA 18014. p-37149

Franca Irena, Partizanska 2 e, Koper, pot-
ni list št. BA 400756. g-37134

Furlan Dragica, Prežihova 19, Maribor,
potni list št. AA 229397. p-37083

Furlan Zvonko, Prežihova 19, Maribor,
potni list št. AA 136968. p-37082

Gec Maja, Stara pot 9, Sežana, potni list
št. BA 568722. p-37020

Gomilšek Kim, Trubarjeva 3, Krško, pot-
ni list št. BA 386042. p-37074

Gostečnik Ivan, Šalek 95, Velenje, potni
list št. AA 234977. p-37109

Gostečnik Urška, Šalek 95, Velenje, pot-
ni list št. AA 373860. p-37110

Gruntar Lidija, Pod Grčno 16, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. Ai
106098. g-37251

Hojs Rajko, Ul. pohorskega bataljona 11,
Ruše, potni list št. AA 9046. p-37044

Horvat Nada, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
potni list št. AA 326510. s-37096

Horvatič Helena, Pod gozdom 67, Dra-
vograd, potni list št. AA 116216. p-37172

Hrabar Valentina, Hladnikova 44, Križe,
potni list št. AA 362144. p-37010

Iljevec Ivan, Hotinjska cesta 55, Oreho-
va vas, potni list št. AA 137569. p-37135

Ivačič Tomas, Cesta 9. avgusta 8 d, Za-
gorje, potni list št. BA 130900. p-37112

Jakšič Karmen, Knafljev trg 5, Ribnica,
potni list št. AA 387469. s-37271

Janež Janez, Ilešičeva 13, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 215614. s-37175

Jenko Uroš, Godešič 170, Škofja Loka,
potni list št. AA 655016. g-37029

Ješič Zoran, Lucija Čokova 5, Portorož,
potni list št. AA 200671. g-37255

Jug Albina, Gornji Črnci 32, Cankova,
maloobmejno prepustnico, št. 27392/84.
p-37156

Jurkovič Mato, Antoličičeva 10, Mari-
bor, potni list št. AA 108622. p-37139

Kepnik Roman, Staneta Severja 12, Ma-
ribor, potni list št. AA 569969. p-37080

Kermc Bojan, Cesta II. grupe odredov
13 c, Ljubljana, potni list št. BA 247907.
s-37365

Kisilak Jandl Sabina, Cankarjeva 35,
Maribor, potni list št. BA 296446. p-37065

Klebčar Franc, Nadanje selo 45, Pivka,
potni list št. BA 176143. p-37061

Kofol Nevjo, Rižana 21 a, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 59900.
g-37176

Kolman Heda, Zasip Polje 16, Bled, pot-
ni list št. BA 410695. p-37005

Koren Vinko, Babiči 42, Marezige, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 37283.
g-37125

Kotnik Jasna, Plešivec 38, Velenje, pot-
ni list št. BA 183532. p-37079

Košir Janez, Jurjevica 50, Ribnica, potni
list št. BA 325984. s-37066

Kragelj Sandi, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, potni list št. AA 153581.
g-37127

Kremžar Helga, Šmartno 32, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, potni list št. AA 341919.
g-37350

Kremžar Stanislav, Šmartno 32, Šmart-
no pri Slovenj Gradcu, potni list št. AA
341917. p-37352

Krkoč Maja, Gojače 42, Črniče, potni
list št. BA 623029. g-37129

Krkoč Simon, Gojače 42, Črniče, potni
list št. AA 909814. g-37132

Kukavica Teufik, Maroltova 12, Ljub-
ljana, potni list št. BA 164321. s-37137

Kukenberger Emanuel, Gorenje Ponikve
36, Trebnje, potni list št. BA 464676.
s-37161

Laure Jurij, Golavabuka 3, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, potni list št. AA 372631.
g-37133

Lavrič Silva Marija, Šentvid 59 b, Šen-
tvid pri Stični, potni list št. AA 327538.
s-37209

Lazar Julijana, Robindvor 49, Dravo-
grad, potni list št. BA 33785. p-37071

Lorenčič Tina, Ob Suhi 1, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. BA 500835. g-37364

Macanovič Sašo, Puhova 6, Ljubljana,
potni list št. BA 591939. s-37243

Mally Marsel, Petrovičeva 21, Ljublja-
na, potni list št. AA 42039. s-37219

Margarit Blanka, Župančičeva 27, Kranj,
potni list št. AA 925324, izdala UE Kranj.
g-37234

Marčinko Romana, Areška 11, Ruše, pot-
ni list št. BA 416795. p-37043

Maver Jožefa, Fužina 3, Zagradec, potni
list št. BA 260650. s-37172

Miljkovič Dušan, Brodarska 10, Litija,
potni list št. AA 670654. s-37053

Mitrič Mitja, Povšetova 104 c, Ljublja-
na, potni list št. BA 135628. s-37332

Mlačnik Milan, Ob Suhi 1, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 24586. g-37363

Može Patrick, Pod Planino 15, Sežana,
potni list št. BA 568723. p-37021

Murn Zdravko, Lanišče 32, Škofljica,
potni list št. BA 522383. s-37247

Nered Gregor, Mesesnelova 18, Ljublja-
na, potni list št. AA 48626. s-37196

Pajmon Boštjan, Erjavčeva 43, Celje,
potni list št. AA 568432. g-37253

Pajmon Karmen, Erjavčeva 43, Celje,
potni list št. AA 409680. g-37254

Pašalič Budimir, Rusjanov trg 2, Ljub-
ljana, potni list št. AA 712471. s-37306

Peterlin Magdalena, Trampuževa 3,
Medvode, potni list št. AA 305093. s-37357

Petrovac Tadeja, Sokolska 8, Mirna, pot-
ni list št. AA 238132. s-37369

Petrovič Štefan, Ul. XIV. divizije 8, Ce-
lje, preklic potnega lista, št. AA 71930, ob-
javljen v U. l. RS št. 35/97. g-37177

Pirih Aleksandra, Cesta Prekom. brigad
3, Šempeter pri Gorici, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 19677. p-37368

Pirih Davorin, Cesta Prekom. brigad 3,
Šempeter pri Gorici, potni list št. AA
550106. g-37367



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 37 – 20. VI. 1997 Stran 2951

Pirih Davorin, Cesta Prekomor. brigad
3, Šempeter pri Gorici, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 19676. g-37366

Podpečan Dušan, Pod lipami 12, Celje,
potni list št. BA 514313. p-37075

Popovič Bras Nedeljka, Gornji grad 18,
Ljubljana, potni list št. BA 110884. s-37193

Prinčič Savina, Plešivo 33, Dobrovo, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 112753.
g-37257

Prokofjev Vasilij, Vojkova 77, Ljublja-
na, potni list št. AA 825363. s-37142

Puharič Jan Janez, Tomšičeva 12, Piran,
potni list št. AA 201430. s-37088

Puharič Jan Janez, Tomšičeva 12, Piran,
maloobmejno prepustnico, št. AI 16737.
s-37089

Pušnik Dušan, Vidergarjeva 9, Ljublja-
na, potni list št. AA 462300. s-37131

Rebula Zvonko, Komen 118 c, Komen,
potni list št. AA 483160. p-37140

Recko Aleksandra, Redelonghijeva 12,
Ljubljana, potni list št. AA 163570. s-37032

Rendič Radivoj, Lužiškosrbska 15, Ljub-
ljana, potni list št. BA 206887. s-37061

Ritlop Mojca, Ul. prvih žrtev 26, Mi-
klavž na Dravskem pol, potni list št. BA
199615. p-37076

Rivo Ksenija, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
potni list št. BA 414928. s-37124

Rožej Mirko, Mariborska 11, Mežica,
potni list št. AA 102493. g-37035

Rožej Nežka, Prežihova 8, Mežica, potni
list št. AA 386747. g-37036

Robič Anica, Gaj nad Mariborom 6,
Zgornja Kungota, potni list št. SOP 34269.
p-37040

Rozman Vanja, Graška cesta 33 a, Litija,
potni list št. AA 234566. s-37102

Runf Vid, Rošpoh 79, Maribor, potni list
št. SOP 33511. p-37023

Seničar Zvonimir, Hrovatova 7, Limbuš,
potni list št. AA 389514. p-37067

Serec Stanko, Satahovci 32, Murska So-
bota, potni list št. AA 620107. p-37100

Simonič Mija, Ul. Marohovih 13, Mari-
bor, potni list št. BA 117138. p-37014

Slavič Natalija, Turjanci 17, Radenci,
potni list št. AA 105601. p-37150

Sluga Severina, Volčja Draga 21, Volčja
Draga, maloobmejno prepustnico, št.
VS47343. g-37260

Stahler Irena, Mencingerjeva 5, Ljublja-
na, potni list št. AA 301567. s-37167

Stahler Jure, Mencingerjeva 5, Ljublja-
na, potni list št. AA 301565. s-37169

Stahler Nives, Mencingerjeva 5, Ljub-
ljana, potni list št. AA 275243. s-37168

Stanko Anton, Žižki 85, Črenšovci, pot-
ni list št. BA 461325. p-37055

Stojko Alice, Slejkoti 7, Ajdovščina, pot-
ni list št. AA 180833. g-37083

Sušnik Bojan, Količevo 76, Domžale,
potni list št. AA 898621. s-37207

Svenšek Majda, Rimska ploščad 16, Ptuj,
potni list št. BA 58982. g-37359

Šadl Darja, Črešnjevci 76, Gornja Rad-
gona, potni list št. AA 699145. p-37107

Špehar Stanislav, Dragatuš 1, Dragatuš,
potni list št. AA 486488. p-37063

Špelič Saša, Golnik 158, Golnik, potni
list št. BA 349575. p-37032

Tešič Savo, Černetova 34, Ljubljana,
potni list št. AA 81412. s-37342

Tibaut Stanislav, Žižki 98 b, Črenšovci,
potni list št. BA 56473. p-37054

Tibaut Tomaž, Žižki 98 b, Črenšovci,
potni list št. BA 56540. p-37053

Tomše Marjan, Podvine 33, Zagorje, pot-
ni list št. AA 494855. g-37187

Topolovec Zlatka, Starše 89 f, Starše,
potni list št. AA 388742. p-37130

Trpin Valerija, Kidričeva 29 a, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
53141. g-37189

Turčin Maja, Ul. prvih žrtev 26, Miklavž
na Dravskem pol, potni list št. AA 778251.
p-37077

Varga Jolanda, Ul. bratov Babnik 18,
Ljubljana, potni list št. BA 23868. s-37344

Veselinovič Goran, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, potni list št. AA 715187. s-37304

Vidali Dušan, Ljubljanska 6, Domžale,
potni list št. BA 87445. s-37355

Vidali Nataša, Ljubljanska 6, Domžale,
potni list št. BA 87447. s-37353

Vidali Petra, Ljubljanska 6, Domžale,
potni list št. BA 87444. s-37354

Vidrih Edvard, Planina 88b, Ajdovščina,
potni list št. AA 68324. g-37188

Vičič Elvis, Zarečica 31, Ilirska Bistrica,
potni list št. BA 176745. s-37242

Volf Ivan, Celovška 83, Ljubljana, potni
list št. BA 54084. s-37249

Volf Miroslav, Celovška 83, Ljubljana,
potni list št. BA 478584. s-37250

Vrbančič Janko, Melanjski vrh 3, Ra-
denci, potni list št. BA 550170. p-37072

Vuga Aleš, Solkan Vezna pot 4, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
9244. g-37128

Vuga Andreja, Maistrova 14, Radlje ob
Dravi, potni list št. AA 957449. p-37127

Vučkič Ivan, Talanjijeva 4, Murska
Sobota, maloobmejno prepustnico, št.
18262/83. p-37051

Zavrl Milena, Moravče 60, Gabrovka,
potni list št. AA 150681. s-37185

Zavrl Sergej, Moravče 60, Gabrovka,
potni list št. BA 605807. s-37184

Zlodej Bojan, Stranice 36 a, Stranice,
potni list št. BA 353177. p-37066

Zupančič Ana, Jablance 35, Zgornja Ko-
rena, potni list št. AA 969040. p-37097

Žezlina Cirila, Skopo 17, Dutovlje, potni
list št. AA 287797. p-37046

Žohar Emil Ivan, Trg mlad. del. brigad
1, Ljubljana, potni list št. AA 459341.
s-37240

Plemeniti Vinko, Preglov trg 11, Ljub-
ljana, potni list št. BA 82561. s-37163

Druge listine
Adamčič Ciril, Cesta na postajo 89, Bre-

zovica, 11 delnic, št. 01091298, izdala
banka Mercator. s-37171

Adriatic, d.d., Rogaška 19, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico, št. 1-AO-01
0426423, izdala Zavarovalnica Adriatic na
ime Kramer Silva. g-37021

Ajlec Emilija, Cesta 24. junija 72 a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 124224. s-37004

Andrijevič Miodrag, Rusjanov trg 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 105829. s-37327

Antonič Marjan, Gregorčičeva 7, Raden-
ci, izkaznico. p-37019

Arašič Ivica, Milčinskega 1, Celje, de-
lovno knjižico. p-37141

Arnečič Zvonko, Gradišča 116 b, Cirku-
lane, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4291. g-37231

Babič Andraž, Zabreznica 5, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
s-37233

Bajuk Irena, Radovica 70, Metlika, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 1996. s-37122

Balažic Rozina, Dol. Bistrica 159, Len-
dava, delovno knjižico, zap. št. 7501, ser.
št. 924380. p-37030

Benčina Jože, Kajuhovo naselje 6, Ko-
čevje, diplomo Fakultete za naravoslovje in
tehnologijo Ljubljana, izdana leta 1979.
s-37190

Benčič Kristina, Cesta rabskih žrtev 1,
Piran, potrdilo za 16 delnic tretje emisije,
št. 011411724, izdala banka Mercator.
g-37229

Beravs Tanja, Vrbnje 7 a, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25129.
g-37025

Berglez Jožica, Moščanci 49, Mačkovci,
priglasitveni list, št. 360899/94. p-37090

Bertok Monika, Seča 20, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11592.
g-37331

Bertoncelj Barbara, Kovorska 1, Tržič,
vozniško dovoljenje, št. 7391. p-37092

Bezjak Irena, Ulica Vide Obič 3, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 23090.
g-37320

Bešvir Ivo, Ulica bratov Učakar 90,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 134153. s-37272

Bizjak Patrik, Klanec 6 b, Solkan, listi-
no. g-37371

Blagojević Aleksandra, Bezenškova 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 215787. s-37119

Blatnik Ana, Blatni vrh 2, Jurklošter,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S398606.
s-37139

Božič Darja, Dolinškova 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0377710, izdala Za-
varovalnica Adriatic. s-37183

Božič Marija, Orehovica 2, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23364.
g-37334
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Bogdanovič Velimir, Moškričeva 23,
Ljubljana, spričevalo o strokovnem izpitu,
izdal Rep. komite za vzgojo in izobraževa-
nje leta 1980. s-37356

Borko Ivan, Črešnjevci 65, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3059. p-37104

Brajovič Žarko, Šišenska cesta 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847505, št. reg. 167465. s-37048

Brecl Mihael, Crnova 9, Velenje, voz-
niško dovoljenje. p-37059

Bred Mihael, Črnova 9, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S1005695.
p-37073

Breskvar Anže, Stranska pot 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11368,
izdal LPP. s-37204

Brglez Judita, Breg 29, Slovenske Ko-
njice, delovno knjižico. p-37121

Brkovič Perica, Zagorje, vozniško dovo-
ljenje, št. 3761. p-37015

Brnetič Mirela, Glas. šola Jenkova 1, No-
vo mesto, delovno knjižico, reg. št. 41188,
ser. št. 0372346. g-37314

Budimlić Elvir, Cesta kom. Staneta 18,
Litija, spričevalo 8. razreda in izkaz 5. 6. in
7. razreda OŠ Litija. s-37057

Bukovec Frančišek, Jakčeva 43, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 111411. s-37341

Cankar Janez, Smrečje 34, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8043.
s-37005

Cencelj Milena, Šercerjeva 15, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23979.
p-37088

Crnomarkovič Predrag, Cesta španskih
borcev 75, Ljubljana, spričevalo 8. razreda
OŠ Polje, izdano leta 1995 in potrdilo o
točkah. s-37058

Cvjetičanin Mladen, Glavarjeva 20,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šiška, izdano leta 1996. s-37111

Čeh Samo, Vošče 21 a, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15713.
g-37076

Češnovar Tomaž, Tiranova 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 140424. s-38042

Češnovar Tomaž, Tiranova 18, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 426739, izdala-
Zavarovalnica Tilia. s-37043

Čuček Željko, Rogatec 47 b, Rogatec,
vpisni list za čoln, št. 02/03-3499/95, izda-
no 25. 7. 1995. g-37093

Džinič Teufik, Župančičeva 6, Koper,
delovno knjižico. g-37038

David Štefan, Dolnji Lakoš 3 a, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12717.
p-37160

Debeljak Ivan, Cesta dolomitskega odre-
da 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 134163. s-37222

Della Pietra Nadia, Belokriška 54, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2601. g-37075

Demšar Blaž, Čopova 8, Jesenice, diplo-
mo Srednje metalurške šole Jesenice, izda-
no leta 1990. g-37022

Devetak Elvira, Prekomor. brigade 17,
Šempeter v Sav. dolini, listino. p-37023

Devič Djuro, Zaloška 98, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 39564.
s-37164

Djomba Janet Klara, Rakovci 32, To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10320. g-37192

Djotlo Slavko, Črnomelj, vozniško do-
voljenje, kat. BCEGH, št. 5944. p-37166

Doblekar Ana, Cankarjeva 2, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S404120.
s-37055

Dolgan Domen, Godešič 42, Škofja Lo-
ka, spričevalo 3. letnika Srednje elektro šo-
le Ljubljana, izdano leta 1996. s-37056

Dolinar Petra, Sora 34, Medvode, spri-
čevalo od 1. do 6. razreda OŠ Preska, izda-
no od leta 1982-88. s-37300

Domanjko Jožef, Bodislavci, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje. p-37115

Dornik Vladimir, Udmat 4, Laško, zava-
rovalno polico, št. 1056663. p-37056

Dovžak Drago, Šempas 10, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH. p-37069

Drača Julijana, Polje 363/a, Ljubljana,
izkaz o končani OŠ Prežihov Voranc, izda-
no leta 1989. s-37211

Drobnič Slavko, Pijava gorica 39, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 71009. s-37013

Durjava Ivo, Hrastulje 37, Škocjan, za-
varovalno polico, št. 398079, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-37213

Duša Miran, Volče 28, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S330245. p-37119

Đekič Milan, Pri mostiščarjih 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 115576. s-37315

Erat Bogomir, Ob Suhi 4, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S721774, št. reg. 12211. g-37319

Fabec Mirjana, Podgraje 71, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S939318. s-37180

Fabjančič Linda, Cilenškova 40, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37045.
s-37182

Fajdiga Lea, Kot pri Ribnici 18, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 7645.
s-37120

Fajfar Boštjan, Mladinska 18, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 10814. p-37114

Farčnik Miran, Stopnik 30, Vransko,
vozniško dovoljenje, št. S20304. p-37123

Felda Jožef, Korte 80, Izola, zavaroval-
no polico, št. 0297244. g-37215

Ferčak Jože, Kranjčeva 19, Lendava, za-
varovalno polico. p-37108

Filej Damjana, Dramlje 25 b, Dramlje,
spričevalo. p-37118

Fissa, d.o.o., Murska Sobota, zavaroval-
no polico, št. 370892. p-37008

Fister Klemen, Sketova 6, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Vodmat, izdano
leta 1997. s-37295

Fičur Albin Renato, Izola, vozniško do-
voljenje, št. 171908. p-37145

Frelih Marko, Kebetova 18, Kranj, spri-
čevalo 2. letnika Elektro šole Kranj.
g-37217

Frelih Marko, Kebetova 18, Kranj, spri-
čevalo Tehnično strojne šole, št. 926.
g-37220

Frelih Marko, Kebetova 18, Kranj, di-
plomo- zaključni izpit Poklicne gradbene in
elektro šole Kranj. g-37225

Gajič Maja, Ul. 21. oktober 15 a, Črno-
melj, spričevalo 2. letnika SŠGT Novo me-
sto- smer gostinski tehnik. g-37011

Gale Bernard, Cesta revolucije 2 b, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S867226. g-37079

Garaj Rado, Preglov trg 2, Ljubljana, di-
plomo SŠGT Ljubljana, izdana leta 1988.
s-37236

Gačnik Janez, Boričevo 6 a, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 13415. g-37086

Gerdenc Jože, Gor. Karteljevo 10, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 392802, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. g-37301

Gerlica Ivan, Vrhovci C. XIX 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 177165. s-37208

Glavan Stanko, Dolenjska cesta 89, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 94145. s-37256

Glazer Darja, Pod Pukolico 57, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7048. p-37038

Golež Jani, Šalek 110, Velenje, diplomo
IV. stopnje- vzdrževalec vozil in strojev.
p-37033

Gomboc Dejan, Mala Nova 22, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 32299.
p-37133

Gomboc Marjeta, Kocljeva 2, Murska
Sobota, indeks Višje šole za zdr. delavce
Ljubljana, štud. leto 1970-73, izdano na ime
Sukič. g-37224

Gomboc Marjeta, Kocljeva 2, Murska
Sobota, diplomo Višje šole za zdr. delavce
Ljubljana, št. 1310, izdana 4. 10. 1973 na
ime Sukič. g-37226

Gomilšek Nadja, Selo pri Žirovnici 21 a,
Žirovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta
1996. s-37006

Gorenšček Damjan, Sužid 2 e, Kobarid,
spričevalo 8. razreda OŠ Kobarid, izdano
leta 1996. g-37308

Gorinšek Miran, Dobrnež 9 a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCF,
št. 2179. p-37006

Gorišek Boris, Mali Videm 11, Velika
Loka, indeks Fakultete za organizacijske ve-
de Kranj, izdan leta 1996. s-37144

Grah Cvetka, Stara 3, Murska Sobota,
zaključno spričevalo Šolskega centra za bla-
govni promet, izdano leta 1979. p-37052
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Gregorič Marjana, Pot čez Gmajno 13,
Ljubljana, spričevala od 1. do 4. letnika in
zaključno spričevalo Gimnazije Ledina, iz-
dana od leta 1989-93. s-37275

Grgič Mario, Ravne 24, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. GH; št. reg. 8896, izdala
UE Tržič. g-37156

Grmovšek Jože, Šolska 3, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. B. p-37138

Grof Franc, Sebeborci 81, Martjanci,
vozniško dovoljenje, št. 8639. p-37155

Grosar Srečko, Pristava Pot na Polje 30,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5494. g-37286

Grunt Irena, Rožna dolina C. VI 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 129402. s-37270

Gubanec Jožef, Reboljeva 29, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14691.
s-37269

Gyerkeš Franc, H. Mohorja 4, Lendava,
prometno dovoljenje. p-37029

Hamzabegovič Elvis, Lucija Fazanska 8,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 11205. g-37158

Holešek Urška, Keršičeva 10, Trbovlje,
diplomo Srednje naravoslovno matematič-
ne šole Trbovlje, izdana leta 1989. s-37165

Horvat Sonja, Levarjeva 11, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Kolezija, izdano
leta 1997. s-37343

Hozjan Simon, Nedelica 129, Turnišče,
delovno knjižico, zap. št. 45, ser.
št. A0235198. p-37018

Hrabar Valentina, Hladnikova 44, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2114.
p-37035

Hrvatič Karel, Titova 114, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7503.
p-37009

Hudomalj Andrej, Valvazorjeva 32, Ce-
lje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3320/96. p-37045

Hvalič Bernarda, Mestni trg 12, Sloven-
ske Konjice, spričevalo 1. letnika. p-37091

Ilar Petra, Vrh pri Ljubnu 2 a, Novo me-
sto, potrdilo o končani OŠ, št. 183-9/96,
izdano 12. 6. 1996. g-37230

Ilovar Jože Leon, Izletniška 9, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-37166

Jagarinec Albin, Štuki 21, Ptuj, spriče-
valo, izdano leta 1996. p-37093

Janc Mateja, Begunje 78, Begunje, os-
novnošolsko zaključno spričevalo. g-37015

Janežič Janez, Bukovica 6, Šentvid pri
Stični, spričevalo o končani OŠ Šentvid, iz-
dano leta 1978. s-37361

Jankovič Ljiljana, Tacenska 72, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 46359. s-37044

Jankovič Rajko, Tacenska 72, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73497 in
inštruktorsko dovoljenje, št. SB 7600.
s-37046

Jankovič Tina, Tacenska 72, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 210329.
s-37045

Jejčič Mihaela, Lavričeva 17, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S832130. g-37316

Jenko Marko, Premančan 16, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 28562. g-37078

Jereb Danilo, Teharje 36, Teharje, spri-
čevalo o maturi Šole za prodajalce Celje,
izdano leta 1971. g-37105

Jereb Darja, Podmilj 8, Domžale, za-
ključno spričevalo Srednje trgovske šole
Ljubljana, izdano leta 1983. s-37273

Jeromel Vlado, Mala Mislinja 31, Misli-
nja, spričevalo o končani OŠ Moslinja, iz-
dano leta 1974. g-37112

Jevšovar Miroslav, Celje, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 18514. p-37144

Jovin Ružica, Tinjan 38, Škofije, spriče-
valo za 4. razred OŠ Oskar Kovačič.
g-37115

Juvan Alenka, Dolenjska 75, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 172874.
s-37174

Kacjan Rudolf, Jamova 64, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 371992, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-37116

Kalan Marija Angela, Tominškova 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 16554. s-37033

Kalin Blaženka, Obrežje 6, Jesenice na
Dolenjskem, delovno knjižico. g-37145

Kalin Timotej, Cesta v Pečale 44, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za elektroenergetiko Ljubljana, iz-
dano leta 1992. s-37279

Kastelic Maja, Cesta na Markovec 9, Ko-
per, indeks Visoke šole za zdr. delavce Ljub-
ljana, izdan leta 1989. s-37281

Kaučevič Zvonko, Podbrežje 66 a, Vi-
dem pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 7368. g-37070

Kaučič Vinko, Lomanoše, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, št. 9511.
p-37007

Kavrečič Dean, Boškarji 4, Pobegi, voz-
niško dovoljenje, št. 26057. g-37092

Kavčič Primož Peter, Žlebe 1 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 162256. s-37330

Kazič Elvis, Čela bb, Prijedor, spričeva-
lo 8. razred OŠ Cene Štupar Ljubljana, iz-
dano leta 1996. s-37347

Kert Mitja, Javornik 33, Ravne na Ko-
roškem, izkaz OŠ Koroških jeklarjev.
g-37153

Kerčmar Valter, Ob Suhi 7 b, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15905. g-37238

Kiraly Ferenc, Kolodvorska 20, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8995.
p-37111

Kirar Brigita, Koroška cesta 28 a, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26522. p-37087

Kirbiš Jure, Gubčeva 7, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S600935, št. reg.
42826, izdala UE Kranj. s-37059

Kirn Alojz, Sabonje 51, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, št. S280733. g-37087

Klemenčič Emil, Gor. Kanomlja 31,
Spodnja Idrija, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Jurija Vege Idrija, izdano leta 1983.
g-37017

Klepac Nenad, Osilnica 11, Osilnica,
vozniško dovoljenje, št. 10189. g-37077

Kline Franc, Ulica Anice Černejeve 3,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 719. p-37152

Klobučar Martina, Zaloška 65 b, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Ljubljana, izdano leta 1995.
s-37095

Kmet Miha, Smrečnikova 28, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika Srednje elektro šo-
le Ljubljana, izdano leta 1996. s-37041

Kolakovič Branka, Gospodinjska 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 182138. s-37248

Kolar Damir, Barjanska cesta 4, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šole teh-
ničnih šol Ljubljana Šiška, izdano leta 1996.
s-37108

Komar Rudolf, Podpeška 6, Mežica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. zaklj. izpita:
2. g-37221

Kopriva Zdenko, Zalog pri Škofljici 18,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3537. s-37280

Kopčič Robert, Jakčeva 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 212912.
s-37346

Korez Jožefa, Arbajterjeva 7, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26500.
g-37159

Koritnik Gaber, Podlimbarska 47 a,
Ljubljana, izkaz o šolskem uspehu, izdala
OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana leta 1996.
s-37265

Korošec Marija, Orešje 139, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17830.
g-37073

Kos Miran, Šalara 30, Koper, zavaroval-
no polico, št. 412485. g-37100

Koser Simona, Novo naselje 11, Spod-
nje Hoče, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo Ljubljana, izdano
leta 1996. s-37009

Kovačič Jože, Ulica Jana Husa 3, Ljub-
ljana, duplikat Spričevala Srednje tehnične
šole Krško, izdano leta 1981. g-37312

Kovačič Marjan, Bilečanska 4, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-8216/94, izdala Pristaniška
kapetanija Koper. s-37002

Košir Igor, Majde Vrhovnikove 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 53075. s-37121

Košič Damir, Ul. frank. žrtev 28, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41182. p-37142

Koštomaj Andrej, Slomškov trg 7, Celje,
spričevalo. p-37167

Kržišnik Miloš, Kamna Gorica 61, Kam-
na Gorica, priglasitveni list, št. 1630.
g-37150

Kržišnik Rok, Pevno 2, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24921,
izdala UE Škofja Loka. g-37303
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Kragelj Sandi, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 29963. p-37062

Krajnc Brigita, Sotelska 20, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, št. 10306.
p-37041

Krajnc Matjaž, Kidričeva 13, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8794.
p-37058

Krajnik Maja, Stresova 4 b, Kobarid,
spričevalo 3. letnika in zaključni izpit Sred-
nje družboslovne šole Nova Gorica, izdana
leta 1991 in 1992. s-37263

Krajnčan Šušteršič Nada, Predoslje 28 a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22286, št. S606237, izdala UE Kranj.
s-37329

Krašek Andrej, Spodnja Rečica 103,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9118. s-37206

Krašovec Nevenka, Novi Log 15, Hrast-
nik, delovno knjižico, št. 6628. p-37095

Kregulj Silva, Apače 20, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3326.
p-37124

Križman Vito, Pot na gornje polje 12,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 211016. s-37065

Krmac Alica, Kettejeva 2, Izola, delov-
no knjižico. p-37016

Kukič Selvedin, Trg Prešernove brigade
10, Kranj, delovno knjižico. s-37323

Kukovič Marko, Vel. Kamen 68, Ko-
privnica pri Brestani, vozniško dovoljenje,
kat. AH, št. 14940. p-37098

Kupčič Emenuel, Tomšičeva 7, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16935. g-37321

Kuralt Jože, Sp. Gorje 104, Zgornje Gor-
je, spričevalo 3. letnika in diplomo Gostin-
ske šole Bled, izdana leta 1970. g-37106

Kustec Ana, Ul. Prekom. čete 82, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2678. p-37159

Kuzman Gorazd, Ane Ziherlove 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 159652. s-37173

Kvrgič Endis, Novosadska 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 183837. s-37268

Lajh Peter, Rjavci 6, Vitomarci, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 28509. g-37072

Lakner Boštjan, Vrhpolje 249, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16688.
s-37047

Lakner Milan, Hrastnik, spričevalo o
končani osnovni šoli. p-37060

Lalič Dušica, Ljubljanska 72, Domžale,
maturitetno spričevalo Pedagoške gimnazi-
je Tolmin, izdano leta 1973 na ime Mrakič.
s-37324

Lamut Andrej, Šarhova 3, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9861.
p-37151

Lavrenčič Andreja, Pod hribom 32, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26103,
izdal LPP. s-37067

Lazič Nedeljko, Goriška 55, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 163934.
s-37288

Leben Anton, Cesta v Legarico 27, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0364853, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. s-37360

Lepej Anton, Šentjanž, Šentjanž, voz-
niško dovoljenje. p-37117

Leskovar Boris, Kašeljska cesta 48 c,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Adolfa
Jakhla Zalog, izdano leta 1989. s-37276

Leskovar Matej, Ugovec 23, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18874.
g-37237

Leskovšek Jožica, Loke 9, Planina, de-
lovno knjižico, št. 239820. p-37013

Ljubijankič Arif, Lubarda, Bužin, diplo-
mo Srednje gradbene šole Ljubljana, izdana
leta 1988. s-37062

Loboda Marta, Bolkova 24, Homec, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Ljubljana, izdano leta 1996.
s-37278

Lorinc Franc, Mostje 101, Lendava, voz-
niško dovoljenje. p-37028

Lovrič Katarina, Jesihov Štradon 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 131222. s-37068

Lukanec Benjamina, Ul. Ivanke Uranje-
kove 4, Žalec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1003445. p-37049

Lukanec Benjamina, Ul. Ivanke Uranje-
kove 4, Žalec, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-957/28/94.
p-37050

Lukežič Andrej, Pivška 1, Postojna, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Postojna, izda-
no leta 1995. s-37138

Majer Sonja, Komanija 8, Dobrova, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Janeza Levca Ljublja-
na, izdano leta 1985. s-37037

Marinček Vesna, Mazijeva 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 172921.
s-37149

Markelj Dušan, Pot v boršt 13, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2647. s-37336

Markovič Jožko, Kamnica 34, Dol pri
Ljubljani, zavarovalno polico, št. 420068,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-37349

Markovčič Miranda, Cankarjeva 58, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B.
p-37147

Marčič Vlado, Razgledna pot 11, Anka-
ran, delovno knjižico. g-37098

Mastnak Boris, Teharje 34, Teharje, za-
ključno spričevalo Srednje tehnične šole-
smer oblikovalec kovin. p-37081

Matanovič Eva, Martinčeva 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 173230. s-37103

Matičič Gregor, Županje njive 4 b, Sta-
hovica, spričevalo OŠ Stranje, izdano leta
1990. g-37107

Matko Janez, Odranci Jugovska 19,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št. 13938. p-37158

Mavri Štefan, Partizanska 11, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23646.
g-37090

Mežnaršič Milenka, Slamnikarska 14,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19329. s-37283

Mekinda Aleš, Gerbičeva 9, Cerknica,
mesečno vozovnico, št. 001-0043, izdal In-
tegral Notranjska. g-37023

Merzel Marija, Ulica bratov Poglajen 10,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S108941, izdala UE Litija. s-37028

Meserko Maja, Zupančičeva 11, Dom-
žale, delovno knjižico. s-37277

Micevski Marjana, Lovska 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 160488. s-37282

Mihajlinovič Mladen, Kolodvorska 7,
Kranj, delovno knjižico. g-37313

Miklavčič Janez, Gradišče ko grad in
polj 7, Primskovo, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S995675. s-37259

Miklavčič Živa, Dolniška 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1433, izdal
LPP. s-37322

Miljkovič Mirjam, Veliki dol 53 d, Du-
tovlje, vozniško dovoljenje, št. 11007.
g-37081

Miljkovič Nikola, Veliki dol 53 d, Du-
tovlje, vozniško dovoljenje, št. 9331.
g-37080

Miljkovič Nikola, Veliki dol 53 d, Du-
tovlje, zavarovalno polico, št. 0452835.
g-37266

Miral Int., d.o.o., Prešernova 12, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 460219, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. g-37147

Mitrovič Vesna, Gašperšičeva 8, Ljub-
ljana, izkaz o šolskem uspehu, izdala OŠ
Martina Krpana Ljubljana leta 1995.
s-37069

Mlinar Peter, Bratov Učakar 92, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška,
izdano leta 1996. s-37245

Modrič Vitomir, Slavka Černeta 33,
Kranjska gora, vozniško dovoljenje,
št. S281111. g-37091

Mohorič Daniel, Čekovnik 12, Idrija,
vozniško dovoljenje, št, 5650. p-37170

Močilnik Albert, Doblar 18, Ročinj, voz-
niško dovoljenje. p-37164

Močnik Tomaž, Hladnikova 48, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8250, iz-
dala UE Tržič. s-37126

Najger Maruška, Cesta 4. maja 70, Cerk-
nica, indeks Fakultete za družbene vede
Ljubljana, izdan leta 1993. s-37244

Nečimer Mitja, Ljubljanska 81, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25950.
s-37191

Nosan Aleš, Bukovica 9, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7228.
s-37140

Novak Fredi, Klemenčičeva 3, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-37296

Ocvirk Nada, Jenkova 19, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26860.
p-37085
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Otaševič Živko, Čateška 18, Čatež ob
Savi, diplomo Šole Boris Kidrič Novo me-
sto, izdana leta 1986. s-37210

Pajnhart Božidar, Češnjica 5, Dobrunje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 77915,
izdala UE Ljubljana. s-37110

Paunovič Danijela, Šestova 1, Metlika,
indeks Srednje trgovske šole Ljubljana,
št. 6950. g-37154

Pavlovič Sonja, Škapinova 14, Celje,
vozniško dovoljenje. p-37101

Pačnik Anton, Stegne 25, Moravče, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Jesenice, iz-
dano leta 1963. g-37114

Pelko Sebastjan, NHM 26, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. G, H št. 1223. p-37165

Penič Janko, Adamičeva 41 b, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 7687. s-37179

Peranovič Pavla, Storžiška 7, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 73681,
št. 22254, izdala UE Kranj. g-37160

Perc Matjaž, Robova 6, Vir, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 121201. s-37054

Perhavec Euelina, 1. tankovske 3, Seža-
na, delovno knjižico, št. 1059404. p-37022

Perko Bojan, Brezina 46, Brežice, zava-
rovalno polico, št. 126558, izdala Zavaro-
valnica Triglav. g-37018

Perko Bojan, Brezina 46, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 9120. g-37019

Perko Gordana, Brezina 46, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8001.
g-37020

Peterlin Ljudmila, Štrit 7 b, Škocjan, li-
stino. g-37205

Petkovič Stjepan, Raičeva 27, Ljubljana,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole Kranj, izdana leta 1969/70. s-37333

Petrič Aleksander, Ambrožev trg 3 a,
Ljubljana, diplomo Srednje lesarske šole
Ljubljana, izdano leta 1991. s-37064

Petrovčič Andrej, Zaplana 169, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7509.
s-37274

Pevec Saša, Ormoška 18, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje. p-37034

Pirc Matej, Stegne 11, Moravče, spriče-
valo 3. letnika Srednje gradbene šole Kranj,
izdano leta 1993. s-37212

Planinšič Vinko, Pucova 13, Celje, spri-
čevalo. p-37036

Plavec Marjan, Bavdkova 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 174142.
s-37261

Plemen Simon, Leška 13, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7442.
g-37026

Plešnar Miran, Pot v Žapuže 20 a, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, št. 394985.
g-37027

Požun Mitja, Raičeva 28, Ljubljana, iz-
kaz o šolskem uspehu, izdal OŠ Mirana Jar-
ca leta 1988. s-37328

Podobnik Uroš, Ivana Suliča 2 b, Nova
Gorica, spričevalo. p-37163

Podobrik Uroš, I. Sulica 2 b, Šempeter v
Sav. dolini, spričevalo. p-37143

Podpečan Franjo, Črnova 27 b, Velenje,
spričevalo. p-37004

Podreka Venesa, Volče 141 a, Tolmin,
spričevalo 3. letnika, izdano leta 1997.
p-37094

Pogorelčnik Karel, Čečovje 37 b, Ravne
na Koroškem, duplikat vozniškega dovolje-
nja, kat. BGH, št. 9297. g-37071

Polajžer, Sp. Gabrnik, Podplat, vozniško
dovoljenje, št. 16199. p-37042

Pondelak Špela, Cankarjeva 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S607334.
p-37157

Popit Franci, Gorenje Otave 8, Cerknica,
indeks Šole za poklicne voznike Ljubljana,
izdan leta 1984. s-37162

Potnik Barbara, Kovaška 12, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9906.
p-37037

Potočnik Špela, Golnik 153, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 38732,
št. S188521. g-37084

Prelaz Marija, Prol. brigad 14, Izola, za-
varovalno polico, št. 465623. g-37146

Prestor Gregor, Rakovnik 20, Medvode,
spričevalo OŠ Preska pri Medvodah, izdano
leta 1990. s-37118

Pretnar Miha, Kneza Koclja 39, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda OŠ Rihard Jakopič
Ljubljana, izdan leta 1996. s-37339

Primc Jožica, Gotna vas 32, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za-
prodajalce Brežice, št. 79, izdano leta 1981
na ime Muhič. g-37311

Prokofjav Vasilij, Vojkova 77, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 54602. s-37143

Prtenjak Boštjan, Ul. bratov Vošnjakov
5, Celje, vozniško dovoljenje. p-37089

Pucer Valdi, Tomažičeva 13, Ankaran,
zavarovalno polico, št. 479003. g-37099

Puhar Jakob, Krožna cesta 2, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 29554. g-37235

Rajkovič Vlasta, Maistrova 5, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6484.
s-37297

Rajterič Milan, Preglov trg 10, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4321/94, izdala Luška ka-
petanija Koper. s-37001

Rauter Igor, Kovaška 36, Zreče, indeks,
izdal Center srednjih šol Velenje. . p-37126

Rebol Marija, Hraše 4, Preddvor, osebno
izkaznico. g-37135

Rebol Marija, Hraše 4, Preddvor, voz-
niško dovoljenje kat. BGH S638867 št. reg.
32075, izdala UE Kranj, g-37136

Recko Aleksandra, Redelonghijeva 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 196591. s-37294

Rengeo Mirko, Šalovci 3, Šalovci, voz-
niško dovoljenje. p-37116

Renko Cvetka Florjana, Hafnarjeva pot
21 a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S737577, reg. št. 241, izdala UE Kranj.
g-37337

Repa Aleš, Drakovci, Bučkovci, voz-
niško dovoljenje. p-37048

Ribič Metka, Cesta 72, Ajdovščina, spri-
čevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
Nova Gorica, izdano leta 1996. p-37031

Ribnikar Marko, Dunajska 105, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20263. s-37246

Rigler Bogdan, Žepovci 50, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9848.
p-37105

Rožman Dejan, Kranjska 3 b, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole Ljubljana, izdano leta 1991.
s-37040

Rojko Darko, Potrčeva 10, Slovenska Bi-
strica, homologacijo, št. A0187211, izdal
Porsche Slovenija, d.o.o.,  s-37340

Rozman Danijel, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 207531. s-37345

Ružič Anamarija, Cesta na Markovec 25,
Nova Gorica, spričevalo. p-37001

Rupnik Janko, Čekovnik 37, Idrija, hra-
nilno knjižico, št. 7277, izdala HKS Idrija.
p-37171

Rupnik Nada, Gradišče nad Pijavo Gori-
co 189, Škofljica, spričevalo 1. letnika Sred-
nje gostinske šole Celje, izdano leta 1977.
g-37338

Rutar Ivan, Volče 22, Košana, končno
spričevalo, izdano leta 1972. g-37151

Sajovic Tatjana, Cesta 27. aprila 21,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št. PI 2542,
izdala Pristaniška kapetanija Piran 14. 8.
1987 na ime Otolani. s-37326

Savič Denis, Luvija Liminjan 34, Porto-
rož, zavarovalno polico, št. 074824. g-37216

Seljak Mateja, Smelijevo naselje 19, Lož,
delovno knjižico. s-37290

Seražin Jasna, Dobriša vas 69 a, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S403275.
p-37128

Seražin Mitja, Ajševica 32, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-37085

Sinkovič Natalija, Levstikova 19, Slo-
venska Bistrica, zavarovalno polico, št.
101038022, izdala Zavarovalnica Sloveni-
ca. g-37148

Skledar Janez, Apače 309, Lovrenc, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 15223.
g-37232

Sklejič Karolina, Merkova 7, Zreče, spri-
čevalo o končani osnovni šoli. g-37155

Skok Skardinada, G. Dolič 84, Mislinja,
listino. g-37372

Skubic Leonida, Brodarska 10, Litija,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
strojništvo Ljubljana, izdana leta 1994-95.
s-37264

Skubic Sadar Zdenka, Gabrje 7, Ivančna
Gorica, zaključno spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje upravne šole, izdano leta
1983 št. 129 in potrdilo oopravljenem stro-
kovnem izpitu, izdano leta 1985 št. 1399.
g-37014
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Slaček B., Gerečja vas 38, Hajdina, spri-
čevalo 3. letnika. p-37120

Slemenik Aleksander, M. Dobravas 18,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, spričevalo Po-
klicne šole Ravne na Koroškem, izdano leta
1980. g-37309

Sterle Špela, Gorjančeva 10, Ljubljana,
indeks Filozofske fakultete Ljubljana, izdan
leta 1996. s-37267

Stubelj Liljana, Belokriška 48 b, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6421.
g-37024

Sušec Ivan, Legen 139, Šmartno pri Slo-
venj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 2311. g-37074

Šebenik Mitja, Podovnice 10, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 156524. s-37218

Šernek Marjan, Rakičan Cvetkova 59,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 26804. p-37017

Šest Alenčica, Celovška 189, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
baletne šole- ZGBI, izdano leta 1968.
s-37239

Šestan Anton, Kuteževo 6 a, Ilirska Bi-
strica, diplomo o zaključnem izpitu. p-
37039

Šinko Sebastjan, Škapinova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41449. p-37169

Šipić Marko, Kidričeva 55, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25062.
p-37086

Škerlavaj Martin, Keržičeva 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 155899. s-37123

Škufca Andrej, Preglov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 197017.
s-37063

Šparovec Matjaž, Česnikova 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 185379. s-37348

Špetič Boštjan, Pugljeva 8, Ljubljana, iz-
kaz za 5. in 6. razred, izdala OŠ Kette Murn
leta 1994-95. s-37293

Štefančič Simon, Dečkova 56, Celje, de-
lovno knjižico. g-37227

Tanko Vesna, Preglov trg 7, Ljubljana,
izkaz o šolskem uspehu, izdala OŠ Vodmat
leta 1991. s-37289

Tolar Primož, Cesta revolucije 1 b, Jese-
nice, diplomo srednje šole, št. I/1572.
g-37104

Tomič Majda, Repnje 11 a, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 140810.
s-37117

Tomše Marjan, Dom in vrt 3, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4367.
p-37136

Tramte Tomažič Zdenka, Tomažja vas
2, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 31561. g-37317

Tratnik Dragica, Zg. Plavž 4 a, Jesenice,
delovno knjižico. g-37307

Traven Boštjan, Florjanska 47 a, Sevni-
ca, indeks, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, oddelek za tehniško
varnost v Ljubljani leta 1994. s-37049

Trošt Pergar Helena, Lokavec 128 d, Aj-
dovščina, spričevalo OŠ Boris Kidrič, izda-
no leta 1987 na ime Trošt. g-37016

Ugovšek Marjana, Novo naselje 47,
Gornji Grad, potrdilo o opravljenem stro-
kovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za
šolstvo in šport leta 1987 na ime Vehovec.
g-37097

Umbergar Doris, Veliki Gaber 106, Ve-
liki Gaber, spričevalo 8. razreda OŠ Veliki
Gaber , izdano leta 1996. s-37310

Vavtar Nadja, Jurjevica 58 a, Ribnica,
spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Dr. Fran-
ce Prešeren. s-37241

Veselinovič Milan, E. Driolia 11, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4293.
p-37070

Veselič Zlatko, Prežihova 1, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S79734.
p-37162

Vižintin Savina, Cankarjeva 13, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 165231. g-37318

Vidakovič Borivoje, Križevniška 7,
Ljubljana, izkaz o šolskem uspehu, izdala
OŠ Prule leta 1996. s-37291

Vidrih Edvard, Planina 88 b, Ajdovšči-
na, potni list št. AA 68324. g-37251

Viličnjak Marko, Ulica Lili Novy 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
1034769, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-37007

Vlah Vanja, 1. maja 5, Metlika, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 3715.
g-37157

Vocovnik Mirko, Podkraj 29 a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26630.
p-37084

Vogel Marko, Ob Suhi 4, Ravne na Ko-
roškem, delovno knjižico, št. 367447.
g-37228

Vogrinc Alojzija, Sedraž 11, Laško, za-
varovalno polico, št. 40414219. p-37057

Vošnjak Kristina, Drešinja vas 5, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20115. p-37026

Vračko Nenad, Plač 41, Zgornja Kungo-
ta, spričevalo 3. letnika Srednje šole za far-
macijo in zdravstvo Ljubljana, izdano leta
1996. s-37008

Vračko Primož, Klemenova 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 200355. s-37003

Vučko Jože, Celestinova 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 135072. s-37012

Weiss Marijana, Milčinskega 11, Celje,
listino. p-37047

Zabukovec Matej, Velika Ilova gora 15
a, Videm Dobrepolje, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 19205. s-37031

Zabukovec Zdravka, Velika Ilova gora
15 a, Videm Dobrepolje, 21 delnic druge
emisije, št. 615552, izdala banka Mercator.
s-37030

Zagorc Tatjana, Podgorje 20 a, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8309.
p-37106

Zanjkovič Simon, Razkrižje 20, Ljuto-
mer, spričevalo Srednje gostinske šole Ra-
denci, izdano leta 1996. g-37113

Zemljak Petra, Mihovci 1, Velika Nede-
lja, spričevalo 3. letnika Kmetijske tehniške
šole Ptuj, izdano leta 1996. g-37109

Zorko Alberta, Polule 76 a, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 41448. p-37168

Zupanc Stanko, Zaplanina 3, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S1082036.
p-37012

Žibert Darja, Ragovo 12, Novo mesto,
spričevalo 1. letnika SŠGT. g-37152

Žido Dejan, Markovci 91, Šalovci, de-
lovno knjižico, reg. št. 62253. p-37099

Žmavc Anton, Magajnova 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1709.
s-37170

Žohar Emil Ivan, Trg mlad. delovnih bri-
gad 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 55489. s-37130

Žugman Katarina, Tugomerjeva 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 27396,
izdal LPP. s-37181
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