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Sodni register

CELJE

Rg-48620

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01594 z dne 26. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa DISK, trgovina in zastopstvo,
d.o.o., Nazarje 92, sedež: Nazarje 92, Na-
zarje, pod lvožno št. 1/02495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, dejavnosti in zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5468710
Firma: ŠAPONJIĆ I. in Drugi, trgovi-

na in zastopstvo DISK, d.n.o., Mozirje
Skrajšana firma: ŠAPONJIĆ I. in Dru-

gi, d.n.o., Mozirje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mozirje, Na Gradišču 13
Ustanovitelja: Šaponjić Dragoslav in Ša-

ponjić Ivanka, oba iz Mozirja, Na Gradišču
13, izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o.
20. 7. 1994, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šapo-
njić Dragoslav, razrešen 20. 7. 1994 kot di-
rektor in imenovan za družbenika, ki zasto-
pa družbo brez omejitev in družbenica Ša-
ponjić Ivanka, imenovana 20. 7. 1994, ki
prav tako zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
lin in obutvijo; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-104271

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02083 z dne 16. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa VEM TRADING CO., d.o.o.,
trgovina in zastopstvo, Planina pri Sevni-
ci 39, sedež: Planina pri Sevnici 39, Plani-
na pri Sevnici, pod vložno št. 1/02135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe, spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5416949

Osnovni kapital: 1,501.000 SIT

Ustanovitelja: Veršič Marjan, Polzela
62b, in Oprešnik Martina, Jurklošter, Mrzlo
polje 19, oba vstopila 26. 8. 1990, vložila
po 750.5000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2111 Pro-
izvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov 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
izdelkov iz plastičnih mas; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 3732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja feroz-
litin zunaj standardov ECSC; 2741 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvod-
nja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cin-
ka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
konterjnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;

2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2960
Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
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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 vozil; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z 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; 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 drobnov 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 oblačili in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili n drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve takstistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet
na rednih linijah; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladičenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 6330

Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil 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 širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Pri šifri dejavnosti 51.81družba ne sme
opravljati dejavnosti posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

KOPER

Rg-48951

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00825 z dne 25. 11. 1996 pod št.
vložka 1/05224/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5970091
Firma: FINES GROUP – Čebela Celer

& ostali, d.n.o., trgovina, turizem in po-
slovne storitve

Skrajšana firma: FINES GROUP – Če-
bela Celer & ostali, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Koper, Trinkova 2
Ustanovitelji: Čebela Celer Marija, Ko-

per, Trinkova ulica št. 2, vstop 24. 9. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Puhalac Slobodan, Novi Sad, Ulica
Petra Drapšina št. 12, vstop 24. 9. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Vukelić Nikola, Banja Luka, Njego-
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ševa ulica št. 50, vstop 24. 9. 1996, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Če-
bela Celer Marija, imenovana 24. 9. 1996,
kot poslovodja zastopa družbo brez omeji-
tev, Puhalac Slobodan, imenovan 24. 9.
1996, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev; Vukelić Nikola, imenovan 24. 9.
1996, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posrednišvto pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenga materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 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; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnoti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 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;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finačnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Rg-48945

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00792 z dne 24. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa HOT, hoteli – turizem, d.o.o.,
Postojna, sedež: Jamska cesta 28, Postoj-
na. pod vložno št. 1/01264/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.d., spremembo firme, skrajšane
firme, osnovni kapital in ustanovitelje,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopni-
ka in člane začasnega nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5004357
Firma: HOT, hoteli – turizem, d.d., Po-

stojna
Skrajšana firme: HOT, d.d., Postojna
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 813,122.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 28. 6. 1996,

vložek 473,746.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Ma-
la ulica 5, vstop 28. 6. 1996, vložek
101,331.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 28. 6. 1996, vlo-
žek 80,201.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; udeleženci v dokapitalizaciji (225) in
kmetijsko – gozdarska zadruga Postojna, Tr-
žaška 45, Postojna, (mat. št. 5150060) –
uskladitev lastninskih deležev, vstopili
28. 6. 1996, vložili 11,114.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; upravičenci iz in-
terne razdelitve delnic (463) v priloženem
seznamu z oznako B, Postojna, vstopili
28. 6. 1996, vložili 82,496.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci v no-
tranjem odkupu (225) v priloženem sezna-
mu z oznako C, Postojna, vstopili 28. 6.
1996, vložili 64,234.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Valič Stane, Postojna, Dilce 18 , ime-
novan 9. 7. 1996; direktor Čehovin Jerko,
Postojna, Pivška 2, razrešen 9. 7. 1996 in
imenovan za člana začasne uprave – gene-
ralni direktor, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Bratina Igor, Po-
sega Ivan in Gregorec Nevenka, vsi vstopili
28. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1996:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1513 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1596
Proizvodnja piva; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naranih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Statut (prečiščeno besedilo) z dne 28. 6.
1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00721/01255 – 1996/MP z
dne 10. 9. 1996, vpisano pod opr. št. Srg
792/96 z dne 24. 10. 1996.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

KRANJ

Rg-47384

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02900 z dne 23. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa PPG, gostinstvo, trgovina, po-
sredništvo, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Go-
dešič 139, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/05182/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5814936
Osnovni kapital: 1,500.900 SIT
Ustanovitelja: Pintar Pavel in Pintar Ma-

rija, oba Škofja Loka, Godešič 139, vstopila

27. 2. 1993, vložila po 750.450 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 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; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debe-
lo 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 pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih domov in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih 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-
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prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-47465

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03516 z dne 2. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa SGPP MOJSTRANA, gradbe-
no  –  prevozniško  podjetje  in  trgovina,
d.o.o.,  sedež:  Delavska 14c,  Mojstrana,
pod vložno št. 1/02189/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, razširitev in uskladitev de-
javnosti, spremembo ustanoviteljev, zastop-
nikov in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5470668
Firma: SGPP MOJSTRANA, gradbe-

no prevozniško podjetje in trgovina, d.o.o.
Sedež: Mojstrana, Triglavska 64
Osnovni kapital: 1,508.400 SIT
Ustanovitelj: Djuričič Dušan, izstop

16. 12. 1994; Djuričič Rado, Mojstrana, Tri-
glavska 64, vstop 29. 1. 1991, vložek
1,508.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Djuričič Dušan, razrešen 16. 12.
1994; direktor Djuričič Radko, Mojstrana,
Triglavska 64, imenovan 16. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 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; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje.

Rg-103316

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01334 z dne 31. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa ISKRA STI, podjetje za raz-
voj telekomunikacij, d.o.o., Kranj, sedež:
Ljubljanska 24a,  Kranj,  pod  vložno  št.
1/05926/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5374464
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Triller Igor, razrešen 12. 7. 1995; di-
rektor Šoba Boštjan, Ljubljana, Tominško-
va 13, imenovan 12. 7. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bila družba vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vl. št. 1/7258/00 z isto firmo.

Rg-103350

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00109 z dne 30. 1. 1997 pod št.
vložka 1/05926/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, kapitala, zastopni-
ka in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5374464
Firma: ISKRA STI, podjetje za razvoj

telekomunikacij, d.o.o., Kranj
Skrajšana  firma:  ISKRA  STI,  d.o.o.,

Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Ljubljanska 24a
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA HOLDING, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 21. 5. 1990,
vložek 1,515.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Blaž
Kavčič, razrešen 12. 7. 1995 kot v.d. direk-
torja; direktor Triller Igor, Ljubljana, Pra-
žakova 10, imenovan 12. 7. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 6420 Teleko-
munikacije; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

KRŠKO

Rg-320

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00127 z dne 14. 4. 1997 pri sub-
jektu  vpisa  ELEKTROMATICA,  proiz-
vodnja avtomatsko krmiljene industrij-
ske  opreme,  d.o.o.,  Brestanica,  sedež:
Elektrarniška 5,  8280 Brestanica,  pod
vložno št. 1/02992/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5734428
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vol-

čanjk Marjan, Brestanica, Elektrarniška 5b,

razrešen 20. 1. 1997 kot direktor in imeno-
van za namestnika direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, ter Kalin Stnaislav,
Krško, Cankarjeva 1/a, razrešen 20. 1. 1997
kot namestnik direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-321

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00251 z dne 19. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa JOB MPS, proizvodnja in tr-
govina Leskovec, d.o.o., sedež: Anke Sal-
mičeve 73, 8273 Leskovec pri Krškem,
pod vložno št. 1/01616/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, kapitala in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5470846
Firma: JOB – AVTO PUNTAR, pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o.
Sedež: Krško, Cesta krških žrtev 135c
Osnovni kapital: 31,505.647,88 SIT
Ustanovitelja: Puntar Marinka in Puntar

Srečko, oba iz Leskovca pri Krškem, Ulica
Anke Salmičeva 73, vstopila 24. 12. 1990,
vložila po 15,752.823,94 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1533 Druga prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2222 Drugo tiskarstvo; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4532 Izolacijska dela;
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; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v

drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomsko propagira-
nje: 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti s šifro K/74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti.

Rg-322

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00151 z dne 24. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa INES, industrijska elektroni-
ka, d.o.o., sedež: Prešernova 4, 8290 Sev-
nica, pod vložno št. 1/00565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, osnovnih vložkov in druž-
benikov ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5323436
Osnovni kapital: 23,315.000 SIT
Ustanovitelji: LISCA, d.d., Modna obla-

čila Sevnica, Sevnica, Prešernova 4, vstopi-
la 22. 12. 1989, vložila 18,648.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; mag. Čulap Borut
in Koser Dušan, izstopila 15. 12. 1994, Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Ljubljana, izstop 18. 10. 1994; Keber Franc,
Sevnica, Naselje heroja Maroka 10, vstopil
22. 12. 1989, vložil 163.000 SIT, Zajc An-
drej, Litija, Breg 32, vstopil 22. 12. 1989,
vložil 53.000 SIT, SOSESKA, d.o.o., Ljub-
ljana, Proletarska 4, vstopila 15. 12. 1994,
vložila 695.000 SIT, in Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vstopil 18. 10. 1994, vložil 3,756.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1997: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri

prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
leta; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Pri dejavnosti s šifro K/74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti.

Rg-323

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00075 z dne 22. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa ARMAT, trgovska, proizvod-
na in storitvena dejavnost, d.o.o., Šent-
janž, sedež: Birna vas 7a, 8297 Šentjanž,
pod vložno št. 1/02843/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5707099
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Repše Marjeta, razrešena 5. 2.
1997; Repše Andrej, Šentjanž, Birna vas 7a,
razrešen 5. 2. 1997 kot družbenik in imeno-
van za direktorja – poslovodjo, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 2733
Hladno profiliranje; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskrga stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-324

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00104 z dne 15. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa VAR–LES, trgovinska dejav-
nost z lesom, posredovanje pri nakupu in
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prodaji tehničnega blaga, Boštanj, d.o.o.,
sedež:  Boštanj 24b,  8294 Boštanj,  pod
vložno št. 1/01882/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5518083
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1997: 0202

Gozdarske storitve; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Rg-325

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00139 z dne 22. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa JAVNO PODJETJE PLINO-
VOD  SEVNICA,  sedež:  Naselje  heroja
Maroka 24, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/03408/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo pooblastila zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5789656
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Flajs

Andreja, Sevnica, Naselje heroja Maroka
27, razrešena 29. 3. 1995 kot direktorica in
imenovana za v.d. direktorico za dobo šest
mesecev, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-326

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00201 z dne 21. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa PLINOVOD SEVNICA, d.o.o.,
sedež: Naselje heroja Maroka 24, Sevni-
ca, pod vložno št. 1/03408/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje druž-
be z omejeno odgovornostjo v javno podjet-
je s temile podatki:

Matična št.: 5789656
Firma:  JAVNO  PODJETJE  PLINO-

VOD SEVNICA
Pravnoorg. oblika: j.p.
Ustanoviteljica: Guček Vlasta, Derstven-

šek Alojz, Planinc Terzija, Kelnerič Vladi-
mir, Gabrič Marjan, Mrgole Albert, Želez-
nik Alenka, Požun Franc, Kovač Angela,
Blatnik Franc, Horjak Leopold, Mrežar Mar-
ko, Motore Alojzij, Lipovšek Irena, Rugelj
Bojan, Vidmar Alojz, Štigl Milan, Lekše
Jože, Pavlovič Marija, Lovrek Kristina, Tr-
bovc Božidar, Rupret Marija, Božič Ana,
Kuhar Jože, Ilotič Nada, Radi Nikolaj, Tr-
bovc Edvard, Gornik Marjan, Sušin Milan,
Možic Drago, Krajnc Karolina, Prosenik
Zvonimir, Vovk Ivanka, Požun Branko, Li-
povšek Bojan, Tkalec Avguštin, Šeško
Franc, Popelar Matjaž, Steklar Anton, Štaba
Fabijan, Jejčič Sašo, Jazbec Jože, Jazbec
Jožef, Fius Darko, Ješelnik Albin, Zierer
Albin, Rupret Ulrih, Rupar Štefanija, Požun
Rudi, Resnik Stanislav, Bučar Karmen, Fa-
bijan Stanislav, Flisek Dušan, Haler Edvard,
Jurkovič Franc, Lekše Albina, Lendaro Pa-
vel, Metelko Janko, Podlesnik Magdalena,
Rupret Ulrih, Stegne Igor, Trstenjak Ivan,
Trstenjak Branko, Zakšek Ivan, Zelič Mar-

jeta, Žibert Anton, Žibert Anton ml., Revin-
šek Alojz, Valand Karolina, Pavčnik Tere-
zija, Malus Damir, Hrovat Rudolf, Cimper-
šek Jože, Groboljšek Ladislav, Zemljak Alo-
jz, Košir Jožef, Božič Valentin, Žibert Jo-
žef, Pernovšek Jože, Blatnik Marija, Lešnik
Danijela, Anzelc Alojz, Ogorevc Franc, Har-
lander Dušan, Kolmanič Stanka, Mirt Ivan,
Mihev Alojz, Bon Jože, Revinšek Janez,
Vilčnik Martin, Novšak Marjan, Predanič
Miran, Ašič Martin, Štricelj Andrej, Zupan-
čič Davorin, Čurin Marija, Revinšek Marje-
ta, Štojs Miran, Urabnč Franc, But Vinko,
Jug Srečko, Sršen Miroslav, Hribšek Pavla,
Ostrovršnik Eva, Lipar Srečko, Fric Vida,
Blaznik Stanislav, Kajič Veronika, Kreže
Martin, Ribič Jožef, Možic Ivan, Kermc
Alojz, Hribar Albin, Šibilja Anton, Simon-
čič Anita, Vačovnik Tomaž, Bec Ivan, Koz-
mus Bojan, Novšak Branko, Fric Nikolaj,
Gubenšek Jožef, Stopar Emil, Mesarič Mar-
ta, Kačičnik Peter, Žičkar Stanislav, Ernestl
Franc, Pečnik Marjan, Simončič Izidor, Rau-
ter Edvard, Janežič Julij, Dernač Marjan,
Senica Alojz, Hostnik Mitja, Špec Alojz,
Groboljšek Zdravko, Pompe Vladimir, Kra-
pež Marjan, Hajtnik Samo, Golob Marija,
Ošlovnik Anton, Božič Bogdan, Žveglič
Vladimir, Janc Jože, Groboljšek Božidar,
Hribar Marjan, Milanič Cveto, Volarič Bo-
jan, Bobek Alfonz, Žanič Branko, Gradi-
šnik Borut, Pečnik Janez, Žnidaršič Martin,
Dernač Rudolf, Božič Anton, Vilčnik Alojz,
Žveglič Jože, Lapornik Karel, Močivnik La-
dislav, Redenšek Marjan, Dernač Jože, Špan
Mirko, Androjna Ferdo,  Šeško Vincenc,
Šeško Anton, Fric Silva, Šalamon Martin,
Flajs Erika, Jelančič Ivan, Stiplovšek Niko,
Podpadec Vincenc, Bizjak Stanislav, Kol-
man Franc, Pinoza Jože, Cizl Drago, Teraž
Zvonko, Knavs Amalija, Jeraj Viljem, Kol-
man Jožef, Kragl  Janko, Mlakar Anton,
Kolander Ivanka, Nagode Gabrijela, Ribič
Jože, Šeško Stanislav, Pečnik Friderik, Jaz-
binšek Jožef, Simončič Avgust, Žlender
Dragotin,  Cvelbar Franc, Kovač Martin,
Dernovšek Miloš, Okorn Marko, Busar
Branko, Debeljak Vinko, Debeljak Fran-
čiška, Povalej Janko, Žumer Alojz, Vovk
Izidor, Rupnik Jože, Senica Štefan, Kernc
Jože, Kozamernik Boris, Pirkovič Anton,
Slapšak Marija, Papež Jožef, Vetršek Jožef,
Stegne Marijan, Gošte Adolf, Jeke Jože, Li-
povšek Franc, Klakočar Vladimir, Biderman
Ivan, Žičkar Alojz, Bahat Josip, Kovač
Joško, Šeško Janko, Deželak Drago, Starc
Jože, Kuhar Franc, Jesih Peter, Urbančič
Alojz, Gačnik Miroslav, Šket Oto, Žafran
Andreja, Kozole Karel, Krenčič Viktor, Zu-
pančič Ivan,  Rebernik Janko, Vintar Ignac,
Perc Alojz, Pečnik Nikolaj, Škoda Božidar,
Rau Jožef, Starman Branko, Kelher Nada,
Škoda Dušan, Škoda Andrej, Vukeljič Ka-
tarina, Hrovat Anton, Poplas Alojz, MER-
CATOR SEVNICA, trgovina, proizvodnja,
Gostinsko podjetje Sevnica, Dom upoko-
jencev in oskrbovalcev Impoljca in Gasil-
sko društvo Sevnica, izstopili 3. 11. 1994;
Občina Sevnica, Sevnica, Glavni trg 19a,
vstopila 3. 11. 1994, vložila 22,140.811 SIT.

Rg-327

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00243 z dne 9. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa PNEVMOTRG, podjetje za pro-

izvodnjo, posredovanje, zastopanje in tr-
govino, MDB 10, Leskovec pri Krškem,
d.o.o., sedež: MDB 10, 8273 Leskovec pri
Krškem, pod vložno št. 1/00443/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5308321
Dejavnost, vpisana 9. 7. 1996: 2040 Pro-

izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi;  2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralo ogrevanje; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 286 Proizvodnja rezilnega
in drugega orodja, ključavnic, okovja; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja  izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja  ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 451 Pripravljal-
na dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 454 Zaključna gradbe-
na dela; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, 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; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje.

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

Rg-328

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00281 z dne 19. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa METALNASEN, proizvodnja
in trgovina gradbene in strojne opreme,
d.o.o., sedež: Titova cesta 52, 8281 Seno-
vo, pod vložno št. 1/03831/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ustano-

vitelja in odsvojitev poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5969999
Ustanovitelj: Bernard Vlasta, izstop 18.

11. 1996; DOCKWEILER – UMLAND, tr-
govina z jekli in metali, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 101, vstop 18. 11. 1996, vložek
165.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-329

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00077 z dne 28. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa VINO BIZELJSKO-BREŽI-
CE, proizvodno in trgovsko podjetje, p.o.,
sedež: Cesta prvih borcev 5, 8250 Breži-
ce, pod vložno št. 1/00218/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5132347
Dejavnost, vpisana 28. 3. 1997: 0112 Pri-

delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles;  5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, 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; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-

stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Pri dejavnosti s šifro 51.18 vse, razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-330

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00126 z dne 28. 4. 1997 pri sub-
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jektu  vpisa  FLISEK & CO  INVENT,
d.n.o., sedež: Loka 9, 1434 Loka pri Zida-
nem mostu, pod vložno št. 1/03248/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje d.n.o.  v d.o.o., spremembo firme,
skrajšano firmo, spremembo družbenika, ka-
pitala, zastopnika in  dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5765650
Firma: FLISEK & CO INVENT, raz-

voj, proizvodnja in trgovina z izdelki za
šport, d.o.o.

Skrajšana  firma:  FLISEK & CO  IN-
VENT, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,690.962 SIT
Ustanovitelj: Zelič Judita in Flisek Mari-

jan, izstopila 6. 5. 1996; Flisek Mojmir,
Domžale, Ljubljanska 110, vstopil 6. 5.
1996, vložil 1,690.962 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Flisek Marijan, razrešen 20. 4. 1995;
direktor Flisek Mojmir, Domžale, Ljubljan-
ska 110, imenovan 6. 5. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 28. 4. 1997: 7411
Pravno svetovanje.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1997: 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 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; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-331

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00136 z dne 12. 5. 1997 pod št.
vložka 1/03861/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1192990
Firma: ĐURIĆ IN DRUGI, trgovina in

storitve SVAN, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Usnjarska pot 2
Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustanovitelji: Đurić Vinko, Zagreb – R

Hrvaška, Južna 6, Odvojak 4, Đurić Stipe,
Zagreb – R Hrvaška, Novoselska 64, Đurić
Nikola, Zagreb – R Hrvaška, Lelijska 2 in
Đurić Antun, Zagreb – R Hrvaška, Novosel-
ska 64, vstopili 6. 3. 1997, vložili 10.000
SIT, odgovornost: odgovarjajo s svojim pre-
moženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
beniki Durić Vinko, Zagreb – R Hrvaška,
Južna 6. Odvojak 4, Đurić Stipe, Zagreb – R
Hrvaška, Novoselska 64, Đurić Nikola, Za-
greb – R Hrvaška, Lelijska 2, in Đurić An-
tun, Zagreb – R Hrvaška, Novoselska 64,
vsi zastopajo družbo brez omejitev, ter pro-

kuristka Zagode Frančiška, Brežice, Usnjar-
ska pot 2, vsi imenovani 6. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1997: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vo-
zili; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 vse, razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-332

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00091 z dne 15. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa INES, industrijska elektroni-
ka, d.o.o., sedež: Prešernova 4, 8290 Sev-
nica, pod vložno št. 1/00565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5323436
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lipovšek Bojan, razrešen 19. 11.
1996; direktor Ernestl Franc, Sevnica, Can-

karjeva ulica 16, imenovan 19. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-333

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00102 z dne 22. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa D. ERICS, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Log 5, 8294
Boštanj, pod vložno št. 1/03764/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
akta o ustanovitvi družbe in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390192
Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev.

Rg-334

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00087 z dne 14. 5. 1997 pri sub-
jektu  vpisa  INDUSTRIJSKA  OPREMA
BREŽICE, p.o., Krška vas, sedež: Krška
vas 34/b, 8262 Krška vas, pod vložno št.
1/00829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skraj-
šane firme, družbenikov, kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5005558
Firma:  INDUSTRIJSKA  OPREMA

BREŽICE, d.o.o.
Skrajšana firma: INO Brežice, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 72,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
7,200.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vložil 16,385.000 SIT,
Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 14,401.000 SIT, Ajster Albert, Cer-
klje ob Krki 22, vložil 527.000 SIT, Ajster
Franc, Cerklje ob Krki, Račja vas 7, vložil
433.000 SIT, Barbič Marjan, Brežice, Pre-
žihova ulica 12, vložil 1,215.000 SIT, Baz-
nik Milan, Cerklje ob Krki, Hrastje 18, vlo-
žil 837.000 SIT, Bogovič Janko, Brežice,
Gornji Lenart 12, vložil 875.000 SIT, Bren-
ko Ivan, Pišece, Dednja vas 43, vložil
820.000 SIT, Butara Drago, Cerklje ob Kr-
ki, Cerklje ob Krki 15, vložil 166.000 SIT,
Galič Jana, Brežice, Lamutova ulica 21,
vložila 308.000 SIT, Gramc Marjan, Krška
vas, Velike Malence 24, vložil 389.000
SIT, Horžen Stanko, Cerklje ob Krki, Boršt
19, vložil 743.000 SIT, Jagodič Stanislav,
Krška vas, Krška vas 25c, vložil 565.000
SIT, Jaklič Tomaž, Cerklje ob Krki, Čreš-
njice pri Cerkljah 60, vložil 1,342.000 SIT,
Jamnikar Franc, Krška vas, Krška vas 74b,
vložil 916.000 SIT, Jerič Milan, Brežice,
Prežihova 10, vložil 358.000 SIT, Jurečič
Stanislava, Krško, Papirniška ulica 13a,
vložila 702.000 SIT, Jurkas Bojan, Krška
vas, Gornje Skopice 16, vložil 295.000 SIT,
Kalanj Marijan, Brežice, Cesta bratov Mi-
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lavcev 17, vložil 1,206.000 SIT, Kopčič
Ivan, Pišece, Pavlova vas 43, vložil
320.000 SIT, Kerin Stanislav, Cerklje ob
Krki, Račja vas 15b, vložil 442.000 SIT,
Klaić Božo, Brežice, Linhartova 5, vložil
882.000 SIT, Klavžar Darko, Artiče, Deč-
no selo 3, vložil 839.000 SIT, Kneževič
Nikola, Dobova, Mostec 32, vložil 322.000
SIT, Kodrič Anton, Krška vas, Dolenje
Skopice 25, vložil 806.000 SIT, Kos Bran-
ko, Brežice, Marof 37, vložil 1,940.000
SIT, Kovačič Marko, Cerklje ob Krki, Če-
dem 4, vložil 372.000 SIT, Kovačič Ro-
man, Kapele, Vrhje 73, vložil 344.000 SIT,
Kranjc Metka, Globoko, Mali vrh 21a, vlo-
žila 829.000 SIT, Krošl Danijela, Brežice,
Valvazorjeva ulica 27, vložila 796.000 SIT,
Krošl Ivan, Brežice, Valvasorjeva ulica 27,
vložil 882.000 SIT, Kumek Rajko, Krška
vas, Gornje Skopice 47, vložil 358.000 SIT,
Lopatič Aleksander, Cerklje ob Krki, Boršt
10, vložil 679.000 SIT, Lopatič Marjanka,
Krška vas, Velike Malence 13, vložila
1,130.000 SIT, Lubšina Silvester, Krška
vas, Krška vas 80, vložil 631.000 SIT, Me-
noni Dalibor, Brežice, Maistrova ulica 6,
vložil 1,069.000 SIT, Ogorevc Stanko, Cer-
klje ob Krki, Čedem 5, vložil 756.000 SIT,
Pavlovič Jože, Krška vas, Krška vas 32,
vložil 446.000 SIT, Pfeifer Zoran, Cerklje
ob Krki, Hrastje 29, vložil 464.000 SIT,
Popovič Dragoslav, Krško, Cesta krških žr-
tev 30, vložil 198.000 SIT, Prah Boris, Kr-
ška vas, Krška vas 40, vložil 171.000 SIT,
Prah Igor, Krška  vas, Velike Malence 34,
vložil 278.000 SIT, Račič Tatjana, Breži-
ce, Pod obzidjem 18, vložila 843.000 SIT,
Rožman Jože, Brežice, Cundrovec 17, vlo-
žil 503.000 SIT, Strmecki Peter, Bizeljsko,
Vitna vas 8, vložil 929.000 SIT, Suša Ka-
milo, Brežice, Čopova ulica 8, vložil
1,214.000 SIT, Škvarč Marija, Krška vas,
Dolenje Skopice 25, vložila 128.000 SIT,
Špiler Alfonz, Cerklje ob Krki, Župeča vas
29, vložil 796.000 SIT, Šumlaj Marjan,
Brežice, Cesta prvih borcev 21, vložil
392.000 SIT, Tomše Jože, Krška vas, Glo-
bočice 13, vložil 394.000 SIT, Vinkšel Sta-
nislav, Krška vas, Krška vas 51b,  vložil
492.000 SIT, in Vogrin Jožef, Krška vas,
Velike Malence 33, vložil 893.000 SIT,
Žokalj Alojz, Krška vas, Krška vas 54, vlo-
žil 799.000 SIT – vstopili 19. 12. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kos Branko, Brežice, Marof 37, raz-
rešen in ponovno imenovan 19. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1997: 293 Pro-
izvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah.

Vpis lastninskega preoblikovanja druž-
be na podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo, št. LP 01038/01477-1997/GV z dne
5. 3. 1997.

Rg-335

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00019 z dne 14. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa MOST, izobraževalni center
Krško, d.o.o., sedež: Lapajnetova 14, 8270
Krško, pod vložno št. 1/01876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo  se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5511763
Sedež: 8270 Krško, Kovinarska ulica 9

Rg-336

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00016 z dne 22. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa ŽITO, Imperial Krško, tovar-
na gumijevih bonbonov, d.o.o., sedež: Ce-
sta 4. julija 86, 8270 Krškem, pod vložno
št. 1/01133/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5132339
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Lah Borut, razrešen 31. 12. 1996; Ci-
merman Andrija, Krško, Stritarjeva ulica 19,
razrešen 1. 1. 1997 kot direktor in imenovan
za zastopnika, ki kot namestnik vršilca dolž-
nosti direktorja v odsotnosti v.d. direktorja
zastopa in predstavlja družbo z enakimi
pooblastili kot v.d. direktorja, ter direktor
Ferko Robert, Domžale, Vodopivčeva ulica
1a, imenovan 1. 1. 1997, kot vršilec dolžno-
sti direktorja družbe zastopa družbo brez
omejitev v vseh zadevah družbe, razen ti-
stih, ki jih je družba prenesla na poslovni
sistem Žito Ljubljana, r.o., in Podjetje za
delovanje poslovnega sistema
Žito Ljubljana, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1997: 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-337

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00311 z dne 22. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa VIPREH, gostinsko podjetje
Krško, d.o.o., sedež: Tovarniška 18, 8270
Krško, pod vložno št. 1/01995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov in poslovnega deleža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, člane nadzornega sveta in spremembo
akta s temile podatki:

Matična št.: 5540747
Ustanovitelj: VITACEL, d.d., trgovina

in proizvodnja, Ljubljana, Puharjeva 10, vs-
top 10. 10. 1995, vložek 15,845.039,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; VIDEM – CE-
LULOZA, PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI,
Krško, d.o.o. – v stečaju, izstop 10. 10. 1995.

Člani nadzornega sveta: Klemenčič Jo-
že, Novak Martina in Maljkovič Zorica,
vstopili 27. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1997: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55403 Točenje pijač

in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring).

Rg-338

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00089 z dne 22. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZA-
VOD BREŽICE, p.o., sedež: Tomšičeva 5,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/02208/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšano firmo, spremembo
sedeža in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5049555
Firma: VRTEC MAVRICA BREŽICE
Skrajšana firma: VRTEC MAVRICA
Sedež: 8250 Brežice, Šolska ulica 5
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1997: 80101

Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje.

Vrtec posluje na več lokacijah: Vrtec Ob-
laček, Maistrova 4, Brežice, Vrtec Sonček,
Kregarjeva 7 in 11, Brežice, Oddelek v bol-
nišnici Brežice, varstvene družine.

Rg-339

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00152 z dne 8. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR–AGROKOMBI-
NAT,  proizvodnja,  trgovina,  storitve,
d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 145, 8270
Krško, pod vložno št. 1/00138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

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

rektor Žabkar Jože, Krško, Papirniška 15,
razrešen 28. 2. 1997 in ponovno imenovan
1. 3. 1997, da mora pridobiti soglasje nad-
zornega sveta za naslednje posle: 1. prido-
bitev, odtujitev in obremenitev nepremič-
nin; 2. ustanavljanje in ukinjanje družb in
podružnic doma in v tujini; 3. investicije,
prodaja ali nakup osnovnih sredstev, ki v
poslovnem letu presegajo zneske, določene
v vsakokratnem veljavnem gospodarskem
načrtu koncerna; 4. nakup ali prodaja paten-
tov, blagovnih znamk, najetje in dajanje kre-
ditov in dajanje poroštev, če ti posli niso
bili predvideni v letnem planu družbe ali
niso v zvezi z dejavnostjo družbe; 5. nakup
delnic oziroma poslovnih deležev v dolgo-
ročno lastništvo in prodajo; 6. vzpostavitev
in ukinjanje bančnih povezav. Mandatna do-
ba direktorja traja do 30. 9. 2000.

Člana nadzornega sveta: Bertok Zvoni-
mir in Glinšek Alojz, izstopila 10. 6. 1996;
Krajnc Pavel in Sotelšek Andrej, vstopila
10. 6. 1996.

 Rg-340

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00143 z dne 22. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa EUROLES, proizvodnja in tr-
govina Sevnica, d.o.o., sedež: Naselje he-
roja Maroka 17, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/02736/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in zastopnikov ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5680611
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vujčić Dušan, vstopil 13.

4. 1992 in Vujčić Goran, vstopil 14. 12.
1992, oba iz Bjelovarja, Hrvaška, Veliko
Korenovo 95, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vujčić Dušan, razrešen 28. 8. 1994;
direktor Pungerčič Stanko, Krško, Rosto-
harjeva 66, ki od 28. 8. 1994 zastopa družbo
kot poslovodja (direktor) brez omejitev.

Rg-341

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00083 z dne 16. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa SUBAN IN SUBAN, trgovina
z  mešanim  blagom,  d.n.o.,  sedež:  La-
mutova 18, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/02433/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.n.o. v d.o.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, kapitala in
zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5619254
Firma:  SUBAN,  trgovsko  podjetje,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Suban Božidar in Suban

Karmen, oba iz Brežic, Gubčeva 24, vstopi-
la 10. 5. 1995, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Su-
ban Božidar, Brežice, Gubčeva 24, razrešen
10. 5. 1995 kot družbenik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev
kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-

govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim 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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
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;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov.

Rg-370

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00168 z dne 9. 5. 1997 pod št.
vložka 1/03860/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev odvetniške družbe
z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1193198

Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA VID-
MAR, DOKLER, ŠRIBAR, VUČAJNK,
pravno svetovanje, d.n.o. - o.p.

Skrajšana firma: ODVETNIŠKA DRUŽ-
BA VIDMAR, DOKLER, ŠRIBAR, VU-
ČAJNK, d.n.o. – o.p.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Dodatna oblika: odvetniška pisarna
Sedež: Brežice, Cesta prvih borcev 43
Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustanovitelji: Vidmar Drago, Brežice,

Zakot 46c; Dokler Darka, Brežice, Gregor-
čičeva 11; Šribar Drago, Krško, Gruenova
ulica 4, in Vučajnk Božena, Brežice, Miha-
lovec 73a, vstopili 28. 2. 1997, vložili po
10.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo s svo-
jim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
beniki Vidmar Drago, ki zastopa odvetniško
pisarno kot direktor, Dokler Darka, Šribar
Drago in Vučajnk Božena, imenovani 28. 2.
1997.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1997: 7411
Pravno svetovanje.

Rg-371

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00195 z dne 10. 3. 1997 pri sub-
jektu  vpisa  ZDRAVSTVENI  DOM  KR-
ŠKO, p.o., sedež: Cesta krških žrtev 56,
Krško, pod vložno št. 1/00239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje v
javni zavod, spremembo firme in skrajšane
firme, ustanovitelja, dejavnost in spremem-
bo pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5054575
Firma: ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
Skrajšana firma: ZD KRŠKO
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Krško,

Krško, Cesta krških žrtev 14, vstop 4. 2.
1993, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ladika Rudolf, Senovo, Prešernova
9, ki od 1. 1. 1996 zastopa zdravstveni dom
brez omejitev.

Brišejo se naslednje dejavnosti: 1.
zdravstveno-preventivno varstvo, od tega:
epidemiološka in higienska dejavnost z la-
boratorijskimi in drugimi raziskavami živ-
ljenjskega in delovnega okolja, zdravstvena
vzgoja prebivalstva, socialna medicina; 2.
ambulantno-poliklinično in dispanzersko
zdravstveno varstvo, od tega: ambulantno
in dispanzersko zdravstveno varstvo v
zdravstveni organizaciji in na bolnikovem
domu, dispanzersko zdravstveno varstvo že-
na, otrok, šolarjev, mladine in starostnikov,
dispanzersko zdravstveno varstvo delavcev
pri delu, prometu in športu, patronažna de-
javnost, prva medicinska pomoč in sanitetni
transport, diagnostična laboratorijska dejav-
nost, pnevmofiziološka dispanzerska dejav-
nost, dermatovenerološka dejavnost, fizio-
terapija, otorinolaringologija, okulistika, ne-
vropsihiatrija; 3. stomatološko zdravstveno
varstvo, od tega: splošno zobozdravstveno
varstvo, mladinsko zobozdravstveno var-
stvo, specialistično zobozdravstveno var-
stvo; 4. druge oblike zdravstvenega varstva,
od tega: kontrola onesnaženosti človekove-
ga okolja, laboratorijske analize, druge ob-
like osnovnega preventivnega in kurativ-
nega zdravstvenega varstva (množični
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zdravstveni pregledi, imunizacija prebi-
valstva proti različnim nalezljivim bolez-
nim, zdravstveni pregledi oseb, za katere je
to predpisano, če to ne spada po predpisih v
pristojnost drugih zdravstvenih organizacij,
in podobno), zdravstvena statistika.

Dejavnost se odslej glasi: 1. osnovna
zdravstvena dejavnost, ki obsega: prepreče-
vanje, odkrivanje, zdravljenje bolezni in
poškodb in rehabilitacijo bolnikov in poško-
dovancev, preventivno zdravstveno varstvo
rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skla-
du s programom preventivnega  zdravstve-
nega varstva, zdravstveno vzgojo ter sve-
tovanje za ohranitev in krepitev zdravja, pre-
prečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih
in zobnih bolezni ter rehabilitacijo (otrok,
mladine, odraslih), zdravstveno rehabilita-
cijo otrok in mladostnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju, patronažne
obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in re-
habilitacijo bolnikov na domu ter oskrbo-
vancev v socialnem zavodu, nujno medicin-
sko pomoč in reševalno službo, medicino
dela, prometa in športa, zdravstvene pregle-
de nabornikov, ugotavljanje začasne
nezmožnosti za delo, diagnostične in tera-
pevtske storitve (klinični laboratorij, zobo-
tehnični laboratorij); 2. specialistična am-
bulantna dejavnost, ki obsega: zdravstveno
varstvo žensk, otrok, mladine, zdravstveno
varstvo borcev, pnevmofiziologijo in rent-
gensko diagnostiko, zobozdravstveno var-
stvo (stomatoprotetično, ortodontsko), psi-
hiatrično nevrološko dejavnost, dermatove-
nerologijo, revmatologijo, ambulanto za bo-
lezni srca, posvetovalnico za diabetike,
akupunkturo.

Rg-372

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00012 z dne 15. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa ALTA, ekonomske storitve in
trgovina,  Brežice,  d.o.o.,  sedež:  Cesta
prvih borcev 42, Brežice, pod vložno št.
1/01869/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva družbe in sedeža,
prokurista, spremembo pooblastil zastopni-
ka in uskladitev dejavnosti s Standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5512654
Firma: ALTA, knjigovodsko – računo-

vodske storitve in svetovanje, d.o.o.
Sedež: Brežice, Cesta prvih borcev 40
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Vučajnk Marjana, Brežice, Kratka uli-
ca 3, ki od 7. 1. 1997 zastopa družbo z
omejitvijo, da brez soglasja skupščine ne
sme odsvojiti ali obremeniti nepremičnin
niti skleniti posla, vrednejšega od 8.000
DEM, in prokuristka Verbančič Marija, Ka-
pele, Rakovec 19, imenovana 7. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1997: 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5523 Dru-

ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro K/74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-373

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00204 z dne 28. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa JAVNO PODJETJE KOMU-
NALA, d.o.o., Sevnica, sedež: Naselje he-
roja Maroka 17, Sevnica, pod vložno št.
1/00165/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5068088
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dobovšek Miroslav, razrešen 30. 5.
1996; direktor Lipovšek Bojan, Sevnica, Pr-
vomajska ulica 37, imenovan 30. 5. 1996,
zastopa javno podjetje kot poslovodja brez
omejitev, razen pri sklepanju poslov in spre-
jemanju odločitev, ki se nanašajo na prido-
bivanje, odtujitev in obremenitev nepremič-
nin ali drugih sredstev, izvajanje investicij-
skih del in najemanje posojil ali kreditov, ki
presegajo 5% osnovnega kapitala družbe,
kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 41000 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 60240
Cestni tovorni promet; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;

74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 93040
Pogrebne storitve; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-374

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00015 z dne 22. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa BEREX INTERNATIONAL,
trgovina, uvoz - izvoz, zastopstvo, d.o.o.,
sedež:  Ribnica  15,  Jesenice  na  Dolenj-
skem, pod vložno št. 1/03768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov in poslovnih deležev ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5914647
Ustanovitelja: Berišić Josip, vstopil 30.

8. 1995, in Berišić Ivan, vstopil 23. 12. 1996,
oba iz Zagreba, R Hrvaška, Tarska 24, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-375

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00199 z dne 19. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa LAKMUS, trgovsko in pro-
izvodno  podjetje,  d.o.o.,  Artiče,  sedež:
Trebež  48,   Artiče,   pod   vložno  št.
1/03067/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5741025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Andjelka Lupšina, Artiče, Trebež
48, imenovana 14. 11. 1996, zastopa druž-
bo kot namestnica direktorja brez omeji-
tev.

Rg-376

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00030 z dne 18. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa RADIO POSAVJE, V USTAN-
AVLJANJU, BREŽICE, sedež: Trg. dr.
Ivana Ribarja 12, Brežice, pod vložno št.
1/00342/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, sedeža, skraj-
šane firme, kapitala, družbenikov in zastop-
nikov ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.:5295831
Firma: RADIO POSAVJE – STUDIO

BREŽICE, družba za radijsko dejavnost,
d.o.o., Brežice

Skrajšana firma: RADIO POSAVJE –
STUDIO BREŽICE, d.o.o., Brežice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brežice, Trg izgnancev 12
Osnovni kapital: 2,910.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložil
290.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Mala ulica 5/IV, vložil 290.000 SIT; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 580.000 SIT; Babič
Franc, Brežice, Slomškova 3, vložil 60.000
SIT; Šteger Dragoljub, Brežice, Dalmatino-
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va 2, vložil 160.000 SIT; Galič Darko, Krš-
ka vas 28b, vložil 80.000 SIT; Galič Ivan,
Krška vas 28b, vložil 150.000 SIT; Jenko
Sunčič Natalija, Brežice, Borštnikova 1, vlo-
žila 150.000 SIT; Koršič Jelica, Cerklje ob
Krki, Župeča vas 1a, vložila 120.000 SIT;
Majce Irena, Dobova, Mostec 14, vložila
120.000 SIT; Pečenko Borut, Brežice, Šol-
ska 1, vložil 120.000 SIT; Petrovič Suzana,
Brežice, Bizeljska cesta 25, vložila 90.000
SIT; Pinterič Andrej, Dobova, Mostec 5a,
vložil 150.000 SIT; Štravs Edvard, Brežice,
Kozjanskih borcev 28, vložil 100.000 SIT;
Volčanšek Evgen, Brežice, Šolska 2, vložil
100.000 SIT; Volk Mateja, Brežice, Šolska
1, vložila 80.000 SIT; Zore Srečko, Brežice,
Gregorčičeva 8, vložil 150.000 SIT in Zor-
ko Renato, Brežice, Cesta bratov Milavcev
23, vložil 120.000 SIT – vstopili 15. 5. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zore Srečko, ki zastopa družbo kot
direktor in glavni urednik brez omejitev,
zastopnica Petrovič Suzana, ki zastopa druž-
bo kot vodja prodaje brez omejitev, in za-
stopnik Galič Ivan, ki zastopa družbo kot
vodja tehnike brez omejitev, vsi imenovani
15. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1997: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n..

Vpis lastninskega preoblikovanja druž-
be na podlagi soglasja Agencije Republike

Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo št. LP 00305/00444-1996/ST z dne
26. 1. 1996.

Rg-377

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00125 z dne 12. 5. 1997 pod št.
vložka 1/03862/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev komanditne druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 1190059
Firma: URVI – ZAJEC, trgovina, pro-

izvodnja zastopstva, k.d.
Skrajšana firma: URVI – ZAJEC, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Tržišče, Tržišče 39
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zajec Uroš in Zajec Vi-

lim, oba iz Ljubljane, Ulica borca Petra 1a,
vstopila 8. 1. 1997, vložila po 1.000 SIT.
Zajec Uroš odgovarja s svojim premože-
njem, Zajec Vilim pa ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajec Uroš, imenovan 8. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1997: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
74820 Pakiranje.

Rg-378

Okrožno  sodišče  v  Krškem  je  s
sklepom Srg št. 97/00028 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa KOVINARSKA P & P,
podjetje  za  proizvodnjo  kovinskih  iz-
delkov  in  trgovino,  d.o.o.,  sedež:  Za-
dovinek,  Leskovec   pri   Krškem,   pod
vložno   št.  1/03767/00  vpisalo  v  sodni
register  tega  sodišča  spremembo  sedeža,
družbenika  in  zastopnika  s  temile  po-
datki:

Matična št.: 5919819
Sedež: Krško, Cesta krških žrtev 137
Ustanovitelj: Petan Bojan, izstop 13. 12.

1996; Terlep Mitja, Ljubljana, Matjanova
pot 21, vstop 31. 12. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petan Bojan, razrešen 16. 1. 1997;
direktor Terlep Mitja, imenovan 16. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovod-
ja – direktor.

Rg-379

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00180 z dne 3. 6. 1997 pod št.
vložka 1/03865/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1194828

Firma: R-RIVAL, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Sevnica

Skrajšana firma: R-RIVAL, d.o.o., Sev-
nica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sevnica, Glavni trg 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljice: Eleršič Ana, Sevnica,

Pod Vrtačo 18, vložila 600.000 SIT, Pušnar
Nevenka, Ljubljana-Polje, CestaVI/4, vlo-
žila 600.000 SIT, in Roehnisch Claes, Oere-
bro–Kraljevina Švedska, Skyttegatan 24,
vložila 300.000 SIT, vstopile 14. 3. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Eleršič Ana, imenovana 14. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1997: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Pri dejavnosti s šifro K/74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-380

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00153 z dne 28. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa NOVOLES – BOR, mize in
leseni polproizvodi, Krško, d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 133a, Krško, pod vlož-
no št. 1/01236/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5409942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

stanjšek Marijan, razrešen 1. 4. 1997 kot
v.d. direktorja; Krvavica Robert, Novo me-
sto, Ulica Danila Bučarja 6, imenovan 1. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev, kot v.d.
direktorja.

Rg-381

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00198 z dne 4. 6. 1997 pod št.
vložka 1/03866/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1193597
Firma: HOČEVAR INTERNATIONAL

IN OSTALI, storitve in posredovanje,
d.n.o., Sevnica

Skrajšana firma: HOČEVAR INTER-
NATIONAL IN OSTALI, d.n.o., Sevnica
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Sevnica, Drožanje 15b
Osnovni kapital: 62.000 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Miran in Hoče-

var Suzana, oba iz Radeč, Obrežje 73a, vsto-
pila 11. 12. 1996, vložila po 31.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Hočevar Miran in Hočevar Suzana,
oba imenovana 11. 12. 1996, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 2215 Dru-
go založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve takstistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti s šifro K/74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-382

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00160 z dne 15. 10. 1996 pod št.
vložka 1/03829/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5948576
Firma: FONTANA, ŠPORAR IN DA-

DIĆ-PEŠA,  drogerija  –  parfumerija,
d.n.o.

Skrajšana firma: FONTANA, ŠPORAR
IN DADIĆ-PEŠA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  Čatež  ob  Savi,  Topliška
cesta 35

Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Šporar Roman, Krška vas

51a, in Dadić-Peša Gordana, Brežice, Šol-
ska ulica 1, oba vstopila 19. 6. 1996, vložila
po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šporar Roman, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Dadić-Peša Gorda-
na, ki zastopa družbo brez omejitev kot
članica družbe – zastopnica, oba imenovana
19. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1996: 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 18240 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 511 Posredništvo; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo;  51450 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering).

LJUBLJANA

Rg-45024

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16567 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ANKER, poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Rožna dolina c. IV/9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15294/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5556244
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Klanšek Andrej, Ljublja-

na, Kuzmičeva 5, vstop 21. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-

čami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem, d.n.; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških stro-
jev ter računalniških naprav; 726 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-104067

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03855 z dne 14. 11. 1996 pri subjektu
vpisa MLADINSKA KNJIGA, TRGOVI-
NA KNJIGARNA KONZORCIJ KNJI-
GOTRŠTVO, izvoz uvoz, d.o.o., Ljublja-
na, Slovenska cesta 29, sedež: Slovenska
cesta  29,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/19245/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5631785
Dejavnost, vpisana 14. 11. 1996: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 14. 6. 1996.

MARIBOR

Rg-39770

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00429 z dne 7. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa BODOČNOST, podjetje za reha-
bilitacijo in zaposlitev invalidov, Mari-
bor, p.o., sedež: Dalmatinska 1, Maribor,
pod vložno št. 1/00046/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča zaznambo sklepa o
uvedbi postopka prisilne poravnave s temile
podatki:

Matična št.: 5050391
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Les-

jak Irena, imenovana 23. 4. 1996, zastopa
podjetje kot upraviteljica prisilne poravna-
ve, zaposlena v TIM, Ulica kraljeviča Mar-
ka 21, Maribor; direktorica Sisinger Mile-
na, Zgornja Kungota, Zgornja Kungota 12c,
imenovana 15. 3. 1996, zastopa podjetje
brez omejitev.

Vpiše se zaznamba sklepa poravnalnega
senata Okrožnega sodišča v Mariboru z dne
23. 4. 1996, St 4/96, o uvedbi prisilne po-
ravnave nad dolžnikom.

Upraviteljica prisilne poravnave je mag.
Irena Lesjak, dipl. ek., zaposlena v TIM,
Ulica kraljeviča Marka 21, Maribor.

Rg-47507

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01216 z dne 11. 11. 1996, pri
subjektu vpisa TRGOFORT, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
Maribor, pod vložno št. 1/08054/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, družbenikov, poslovnega deleža, de-
javnosti in Akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5757282
Sedež: Starše, Zlatoličje 12i
Ustanovitelj: FELPT, podjetje za pro-

izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., izstop
14. 10. 1996; Fekonja Mladen, Starše, Zla-
toličje 12i, vstop 9. 4. 1993, vložek
1,604.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
2010 Žaganje in skobaljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2521 Proizvodja plošč, fo-
lilj, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-

tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

NOVA GORICA

Rg-47148

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02337 z dne 23. 10. 1996
pri subjektu vpisa ARA, družba za pro-
izvodnjo in trgovino z neživilskimi pro-
izvodi,  Deskle,  d.o.o.,  sedež:  Srebrni-
čeva 47, Deskle, Anhovo, pod vložno št.
1/00785/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, izstop družbenika
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5361222
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bandelj Mira, Anhovo,

Ložice 1a, vstop 13. 3. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kogoj Lilijana, izstop 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1996:
1822 Proizvodnja drugih vrhjih oblačil;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunika-
cije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-47163

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00564 z dne 28. 10. 1996
pri subjektu vpisa REMA trgovina, posre-
dovanje in svetovanje, d.o.o., Dobravlje,
sedež: Velike Žablje 88b, Dobravlje, pod
vložno št. 1/02220/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
izstop in vstop družbenikov, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnika in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5602599
Firma: UKMAR & Co., servisne stori-

tve, d.n.o., Duplje
Skrajšana firma: UKMAR & Co., d.n.o.,

Duplje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovorjostjo
Sedež: Vipava, Duplje 41a
Ustanovitelja: Repič Marija, izstop 17. 9.

1996; Ukmar Srečko in Ukmar Rosana, oba
iz Vipave, Duplje 41a, vstopila 17. 9. 1996,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost; odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Repič Marija, razrešena 17. 9.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1996:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega
perila; 18240 Proizvodja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 28110 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
64120 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol.

Rg-107965

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom št. 97/00444 z dne 12. 5. 1997 pod
št. vložka 1/03696/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1190598
Firma: G & H ENTERPRISES INTER-

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

govornostjo
Sedež: Bovec, Dvor 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Block Harry, Malotaux-

straats (Nizozemska), 4551 GX SaS Van
Gent, vložil 1,470.000 SIT in Gala Zoran,
Bovec, Dvor št. 11, vložil 30.000 SIT –
vstopila 22. 1. 1997, odgovornost: ne odgo-
varjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gala Zoran, ki zastopa družbo brez ome-
jitev in prokurist Block Harry, imenovana
22. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1997:0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 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 ma-
terialom; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-

javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve takstistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 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 širo-
ke porabe; 71401 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

PTUJ

Rg-105165

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00107 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/09550/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbene pogodbe, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter prenos iz okrožnega sodišča Novo
mesto s temile podatki:

Matična št.: 5684781
Firma: ZAVA, zavarovalni posli in po-

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

govornostjo
Sedež: Ptuj, Panonska 1
Osnovni kapital: 1,594.245 SIT
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997: 6713

Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v

zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
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;
7412  Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti: J 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom
»od tega lahko družba opravlja samo dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic«.

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

Pred prenosom sedeža je bila družba vpi-
sana pri Okrožnem sodišču Novo mesto, in
sicer pod številko Rg 1/2761-00.

Rg-105179

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00207 z dne 13. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa JOY OPTIC, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež:  Rajšpova 18,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/09444/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5900603
Sedež: Ptuj, Rogozniška 33
Ustanovitelj: Krajnc Igor, Ptuj, Osterče-

va 9, vstop 9. 10. 1996, vložek 250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bračič Maks,
izstop 9. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bračič Maks, razrešen 9. 10. 1996;
prokurist Krajnc Igor, imenovan 10. 6. 1996,
je upravičen opravljati vsa pravna dejanja,
ki spadajo v pravno sposobnost družbe, ra-
zen za odsvajanje in obremenjevanje nepre-
mičnin, za kar mora imeti sklep skupščine.

Rg-106359

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00253 z dne 15. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa PETOVIA, trgovina – turi-
zem, d.o.o., sedež: Ob Dravi 3a, Ptuj, pod
vložno št. 1/07661/00 vpisalo v sodni regi-
ster  tega  sodišča  spremembo  družbeni-
kov  in  zastopnikov  ter  spremembo  priim-
ka  družbenice  in  zastopnice  s  temile
podatki:

Matična št.: 5765200
Ustanovitelja: Gojčič Alojz, izstop      24.

12. 1996; Ekart Vedlin Tatjana, Maribor,
Arnolda Tovornika 10, vstop 1. 3. 1993,
vložek 1,380.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gojčič Saša, Ptuj, Langusova 22,
vstop 24. 12. 1996, vložek 690.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gojčič Alojz, razrešen 24. 12. 1996;
direktorica Ekart Vedlin Tatjana, imenova-
na 24. 12. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-106366

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00119 z dne 2. 4. 1997 pri subjek-
tu vpisa PETOVIA, trgovina – turizem,
d.o.o., sedež: Ob Dravi 3a, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/07661/00 vpisalo v sodni register
spremembo osnovnega kapitala in družbe-
nika s temile podatki:
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Matična št.: 5765200
Osnovni kapital: 2,807.000 SIT
Ustanovitelj: Cimerman Milivoj, Ptuj,

Langusova 12, vstop 2. 4. 1996, vložek
702.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106370

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00167 z dne 18. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa MITRA, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Aškerčeva 5, Ptuj,
pod vložno št. 1/03965/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, za-
stopnika, dejavnosti in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5497507
Firma:  MITRA,  trgovina,  promet,

gradbeništvo in storitve, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Žnidarič Ivan, Ptuj, Gomilšakova 2,
imenovan 25. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana  dne 18. 3. 1997:
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živili, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na

debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
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 specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili i in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno

po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Pri dejavnosti G 51.18 posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n. »razen posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov«.

Pri dejavnosti J 67.13 – druge pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom »od tega smo zastavljalnice in me-
njalnice«.

SLOVENJ GRADEC

Rg-48851

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00142 z dne 20. 11. 1996
pri subjektu vpisa MENTIS INFO, podjet-
je za trgovino, inženiring in svetovanje,
d.o.o., sedež: Dobja vas 125, Ravne na
Koroškem, pod vložno št. 1/07365/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, družbeni-
kov, poslovnih deležev, dejavnosti in druž-
bene pogodbe z dne 27. 6. 1996 ter uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5702836
Firma: MIRON, podjetje za trgovino,

inženiring in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MIRON, d.o.o.
Sedež: Slovenj Gradec, Celjska ce-

sta 116
Ustanovitelji: Laznik Dušan, izstop

27. 6. 1996; Zvonar Stanislav, izstop 27. 6.
1996; Dolar Zlatko, Slovenj Gradec, Sej-
miška 14, vstop 5. 6. 1994, vložek 425.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mirnik
Marjan, Ravne na Koroškem , Strojna 22,
vstop 5. 6. 1994, vložek 425.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Dretnik Silvo, Rav-
ne na Koroškem, Tolsti vrh 51a, vstop 5. 6.
1994, vložek 425.5000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kašnik Tomaž, Slovenj Gra-
dec, Muratova 9, vstop 5. 6. 1994, vložek
425.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1996:
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 »računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje« se izpusti »revi-
zijske dejavnosti«.
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Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 170/95 Rg-432

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

Družba E & M COMMERCE, trans-
portno in trgovsko podjetje, d.o.o., Vin-
ska Gora 48, Velenje, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Tajnik Edvarda, Vinska Gora 48, Velenje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 20. 2.

1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 13. 5. 1997

Srg 33/95 Rg-433

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

Družba POST – BIRO, posredovanje,
organiziranje, storitve, trženje, d.o.o., Li-
pa 25, Velenje, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Filipančič Alojza, Lipa št. 25, Velenje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku v
celoti.

Sklep je sprejel družbenik dne 9. 1. 1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 24. 3. 1997

Srg 94/04244 Rg-107618

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04244 z dne 27. 3. 1997 pod št. vložka
1/00711/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Firma: FISTOR, podjetje za opravlja-
nje intelektualnih storitev, d.o.o., Celje,
Miklošičeva 5

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Miklošičeva 5
Sklep družbenice z dne 29. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 4244/94 z dne 12. 2. 1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela družbenica
Juričan Ivana, Miklošičeva 5, Celje.

Srg 94/97 Rg-107619

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

Družba MAS, inženiring, trgovina in
zastopstvo, d.o.o., Žalec, Ul. Heroja Sta-
neta 2, Žalec, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Marka Schmidta, Prežihova ulica 20, Celje,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 30. 12.

1996.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 13. 2. 1997

KOPER

Srg 353/95 Rg-106348

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

Družba MIRO – Proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Koper, Staničev trg 17/a, Ko-
per, ki je vpisana pri tem sodišču pod vlož-
no št. 1/1307/00, preneha po skrajšanem po-
stopku, po sklepu ustanovitelja z dne 29. 3.
1995.

Edini družbenik Miroslav Piciga iz Ško-
fij, Plavje 61, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe; da družba ni imela za-
poslenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na edinega 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.

Srg 94/02895 Rg-106933

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02895 z dne 15. 4. 1997 pod št.
vložka 1/04708/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ČEBELICA, d.o.o., Trgovina na
debelo in drobno in storitve, Vrabče 20a,
Sežana

Skrajšana firma: ČEBELICA, d.o.o., Se-
žana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6210 Sežana, Vrabče 20a
Osnovni kapital: 722.000 SIT
Ustanovitelj: Bandelj Zdravko, izstop 27.

12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bandelj Zdravko, razrešen 27. 12.
1994.

Obveznosti plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel edini usta-
novitelj Zdravko Bandelj iz Sežane, Vrab-
če 20a.

Srg 94/02848 Rg-107005

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02848 z dne 15. 4. 1997 pod št.

vložka 1/03229/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ELKOS – elektrokovinska pro-
izvodnja, trgovina, inženiring in storitve,
d.o.o., Postojna

Skrajšana  firma:  ELKOS,  d.o.o.,  Po-
stojna

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6230 Postojna, Belsko 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Glažar Marjan, izstop 19.

12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Glažar Marjan, razrešen 19. 12. 1994.
Obveznosti plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel edini ustano-
vitelj Marjan Glažar, Belsko 22, Postojna.

Srg 94/03464 Rg-107007

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03464 z dne 15. 4. 1997 pod št.
vložka 1/03291/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5645913
Firma: STEKLOKOM, Podjetje za ob-

delavo stekla, trgovino na drobno in de-
belo in zunanjetrgovinske posle, Izola,
d.o.o., Izola, Oktobrske revolucije 2

Skrajšana firma: STEKLOKOM, Izola,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6310 Izola, Oktobrske revoluci-
je 2

Osnovni kapital: 67.000 SIT
Ustanovitelji, ki so prevzeli tudi obvez-

nosti plačila morebitnih obveznosti izbrisa-
ne družbe: Babič Lucijan, Benčič Marjan,
Božič Edi, Zupan Slavko, Žagar Branko,
Benčan Marjan, Brečevič Vesna, Bremec
Bogomir, Bubnič Jože, Glavina Vlasta, No-
vak Martin, Ostanek Janko, Ritoša Tanja,
Spinelli Silvester, Šenkinc Stanislav, Vato-
vec Igor, Vergan Branko, Smrdel Darko in
Žagar Josip, vsi izstopili 19. 12. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Novak Martin, razrešen 19. 12. 1994;
Spinelli Silvester, razrešen 19. 12. 1994 kot
namestnik direktorja.

Srg 96/00655 Rg-107026

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00655 z dne 15. 4. 1997 pod št.
vložka 1/02729/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5564069
Firma: COD, podjetje za informatiko

in računalništvo, d.o.o., Sežana, Jožeta
Pahorja 4

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Jožeta Pahorja 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Cotič Darij, izstop 19. 7.

1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cotič Darij, razrešen 19. 7. 1996.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 47 – 1. VIII. 1997 Stran 3459

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel edini ustano-
vitelj Darij Cotič, Jožeta Pahorja 4, Sežana.

Srg 1736/94 Rg-107608

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

Družba PAKIRKA, d.o.o. – proizvod-
nja, embaliranje in trgovina, 6240 Kozi-
na, Hrpelje 11 b, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/1568/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev z dne 2. 6. 1994.

Ustanovitelji Udovič Štefan, Hrpelje
11b, Kozina; Udovič Vladimir, S. Vukelič
4, Buzet, Hrvaška; Udovič Jolanda, Hrpelje
11b, Kozina; Udovič Jasna, Hrpelje 11b,
Kozina in Udovič Erika, Hrpelje 11b, Kozi-
na izjavljajo, da so poplačane vse obvezno-
sti družbe; da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzamejo obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku pripada izključno Udovič Štefanu,
Hrpelje 11b, Kozina.

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.

Srg 221/96 Rg-107610

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

Družba ATLANTA, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Vojkovo nabrež-
je 31a, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/4684/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu družbenika z dne
13. 3. 1996.

Edini družbenik Bečaj Vili iz Kopra,
Vojkovo nabrežje 31a, izjavlja, da družba
nima nobenih obveznosti in ne zaposlenih
delavcev ter da prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe,
dospelih v roku enega leta po objavi sklepa
o prenehanju družbe v Uradnem listu RS.

Po prenehanju družbe se celotno premo-
ženje in pravice družbe prenesejo na edine-
ga 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.

Srg 47/96 Rg-107611

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

Družba KOMARINE – Vzdrževanje la-
dijskih motorjev in trgovina, Kocjan Ser-
gej & Milena, d.n.o., Lucija, Obala 113,
Portorož, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/874/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
19. 1. 1996.

Družbenika Kocjan Sergej, stanujoč Lu-
cija, Obala 113, Portorož in Kocjan Milena,
stanujoča Parecag št. 12c, Sečovlje, izjavlja-
ta, da družba ni zaposlovala delavcev, nima
neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma
je poplačala vse dosedanje obveznosti, da je
družba uredila vsa razmerja s tretjimi ter da
prevzemata obveznost plačila vseh morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po plačilu vseh obveznosti ter izbrisa
družbe iz sodnega registra se preostala de-
narna sredstva na žiro računu družbe prene-
sejo na račun družbenikov pri poslovni
banki.

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.

Srg 560/96 Rg-107612

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

Družba ASTOR, Podjetje za storitve,
d.o.o., Koper, Cesta na Markovec 7, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2762/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenice z dne 2. 7. 1996.

Edini družbenica Sokolič Ana, stanujoča
Tuljaki št. 10, Gračišče, izjavlja, da družba
razen, da je bil odprt žiro račun, ni nikdar
začela s poslovanjem, ni sklepala pravnih
poslov, se zadolževala, kreditirala in ni nik-
dar zaposlovala in nima zaposlenih delav-
cev ter nima zato nikakršnih neporavnanih
denarnih obveznosti ali obveznosti do iz-
polnitve kakršnekoli druge obligacije in tu-
di nima nobenih neurejenih obveznosti ali
neurejenih razmerij do delavcev. Družbeni-
ca Ana Sokolič v celoti prevzema obvezno-
sti plačila morebitnih preostalih neporavna-
nih obveznosti družbe, če bi se le te kasneje
pojavile in jih bo poravnala iz svojega oseb-
nega premoženja.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se osnovni kapital družbe v vredno-
sti 8.000 SIT, kot edini kapital družbe, pre-
nese v celoti na družbenico Ano Sokolič.

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.

Srg 1046/95 Rg-107615

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

Družba TALOS, informacijske tehno-
logije, d.o.o., Koper, Pristaniška 14, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3596/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 29. 11. 1995.

Družbeniki so: Alfredo Cavallaro, Via
Domizoni 51, Bresso, Milano, Italija, last-
nik 51% osnovnega kapitala; Peter Zadel,
Tomažiči 13, Sv. Anton, Koper, lastnik
16,3% osnovnega kapitala; Vojko Babič,
Ankaran, Larisova 10, lastnik 16,3% osnov-
nega kapitala in Valter Furlanič, Kampel
25B, Koper, lastnik 16,3% osnovnega kapi-
tala.

Družbeniki izjavljajo, da družba nima
neporavnanih obveznosti, ne zaposlenih
delavcev ter prevzemajo osebno solidarno
obvezo plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti  družbe  napram  tretjim  ose-
bam.

Po prenehanju družbe se morebitna preo-
stala sredstva družbe, ki ostanejo po pokrit-
ju stroškov, razdelijo med družbenike po
deležih, ki so jih imeli.

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.

KRANJ

Srg 3905/94 Rg-13179

Družba MIGA, podjetje za šport, re-
kreacijo, turizem in storitve, d.o.o., Jese-
nice, s sedežem Cesta Železarjev 7, Jese-
nice, vpisana na reg. vl. št. 1/4924/00 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Klinar Vladimir, C. Maršala Tita 82,
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 30. 3. 1995

Srg 3581/94 Rg-12363

Družba “MINERVA”, podjetje za no-
tranjo in zunanjo opremo stanovanj in
lokalov, d.o.o., Kranj, s sedežem Šorlijeva
21, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/2396/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Drnovšek Miran, Šorlijeva 21, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 16. 3. 1995

Srg 3948/94 Rg-13397

Družba  GRINGO,  trgovsko  podjetje
Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju, Kidri-
čeva 26, vpisana na reg. vl. št. 1/758/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Janc Borut, Kidričeva 26, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 4. 1995

Srg 582/96 Rg-100774

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi, opr. št. Srg 582/96, zaradi vpisa pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku z
dne 11. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2020/00 vpiše izbris družbe AVAN-
TI, trgovsko podjetje Kranj, d.o.o., s se-
dežem v Kranju, Koroška c. 39, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 568/96 Rg-100775

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi, opr. št. Srg 568/96, zaradi vpisa pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku z
dne 11. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1247/00 vpiše izbris družbe
TALMEK, gospodarsko svetovanje, fi-
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nančni inženiring in intelektualne stori-
tve gospodarskega značaja, d.o.o., Škofja
Loka, s sedežem v Škofji Loki, Sv. Duh
102, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Srg 696/96 Rg-100777

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi, opr. št. Srg 696/96, zaradi vpisa pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku z
dne 11. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3240/00 vpiše izbris družbe AGRO-
CID, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, sto-
ritve in trgovino Bled, s sedežem na Ble-
du, Triglavska 41, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Srg 690/96 Rg-100778

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi, opr. št. Srg 690/96, zaradi vpisa pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku z
dne 11. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3905/00 vpiše izbris družbe DVOR,
d.o.o., trgovina, proizvodnja, marketing,
s sedežem v Dvorjah 31, p. Cerklje na
Gorenjskem, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Srg 1080/95 Rg-106051

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi, opr. št. Srg 1080/95, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 24. 3. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3581/00 vpiše izbris družbe
EL-TEHNIKA, trgovina, d.o.o., Kranj, s
sedežem Ljubljanska 32, Kranj, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 148/97 Rg-106052

Družba Podjetje za trgovino in uslužne
dejavnosti ARTO, d.o.o., s sedežem Mest-
ni trg 38, 4220 Škofja Loka, vpisana na
reg. vl. št. 1/3252/00 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
družbeniki: Peternelj Marja, Mestni trg 38,
4220 Škofja Loka; Arnol Tomaž, Mestni trg
38, 4220 Škofja Loka; Arnol Mateja, Potoč-
nikova 8, 4220 Škofja Loka in Arnol Mojca,
Potočnikova 8, 4220 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 9. 4. 1997

Srg 1243/96 Rg-106054

Družba INSTRO, proizvodnja meril-
nih instrumentov, d.o.o., Podnart, s sede-
žem v Otočah 5a, p. Podnart, vpisana na
reg. vl. št. 1/1826/00 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik ISKRA INSTRUMENTI OTOČE,
d.o.o., Otoče 5a, Podnart.

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 8. 4. 1997

Srg 1002/96 Rg-107489

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi, opr. št. Srg 1002/96, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 23. 4. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3447/00 vpiše izbris duržbe SUM-
NIK, podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o., Kranj, s sedežem Kranj-
ska c. 38, Šenčur, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Srg 535/96 Rg-107490

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi, opr. št. Srg 535/96, zaradi vpisa pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku dne
21. 4. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3836/00 vpiše izbris družbe FAR-
TEK, podjetje za gradbeništvo, Polje,
d.o.o., s sedežem Polje 20, 4264 Bohinjska
Bistrica, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Srg 513/97 Rg-107606

Družba VI – TEKA, prodaja vseh vrst
pijač Vraničar, d.o.o., Škofja Loka, s se-
dežem Sorška c. 33a, Škofja Loka, vpisa-
na na reg. vl. št. 1/1380/00 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Vraničar Antonija, Sorška c.
33a, Škofja Loka in Vraničar Fedja, Sorška
c. 33a, 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 5. 5. 1997

Srg 528/97 Rg-107607

Družba BAMBUS, podjetje za trgovi-
no in turizem, d.o.o., Škofja Loka, s sede-
žem Stara Loka 92, Škofja Loka, vpisana
na reg. vl. št. 1/1365/00 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benica Stanišič Jožica, Stara Loka 92, Škof-
ja 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 5. 5. 1997

Srg 626/97 Rg-107866

Družba KOBIM, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Radovlji-
ca, s sedežem Langusova ulica 32, Radov-
ljica, vpisana na reg. vl. št. 1/4478/00 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Mertelj Marijan, Langusova ulica 32,
4240 Radovljica.

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 28. 5. 1997

KRŠKO

Srg 884/94 Rg-105183

Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko
sodišče je po predlogu sklenilo:

LIVADA, trgovina, proizvodnja in sto-
ritve, d.o.o., Piršenberg, Piršenberg 48a,
Globoko, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost  plačila  morebitnih  obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzela ustano-
viteljica Darja Cizelj, Cesta 4. julija 67,
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 18. 3. 1997

Srg 266/96 Rg-106233

Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko
sodišče je po predlogu sklenilo:

EUROMAR, podjetje za trgovino, tu-
rizem, storitve in zastopanje, Nova vas,
d.o.o., Nova vas 29, Jesenice na Dolenj-
skem, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela ustanovite-
ljica Marija Žagar, Nova vas 29, Jesenice na
Dolenjskem.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku  15  dni  od  dneva  objave  v  Urad-
nem  listu  RS  na  Višje  sodišče  v  Ljub-
ljani.  Pritožbo  lahko  vloži  vsak,  ki  ima
pravni  interes  pri  tem  sodišču,  v  dveh
izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 17. 4. 1997

Srg 46/97 Rg-107363

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrso sodišče je po pred-
logu sklenilo:

Družba: PMB, podjetje za marketing,
inženiring, proizvodnjo strojev, opreme
in drugih izdelkov ter storitev, Župele-
vec, d.o.o., Župelevec 48, Kapele, se iz-
briše iz sodnega registra.

Družba preneha po sklepu skupščine z
dne 21. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja in edina družbenika sta
Podpečan Branko, Župelevec 48, Kapele in
Podpečan Metka, Župelevec 48, Kapele, z
ustanovitvenim kapitalom 1,502.000 SIT, ki
prevzemata obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,502.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Podpe-
čan Branka in Podpečan Metko.

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 31. 5. 1996

Srg 159/97 Rg-107364

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče je po pred-
logu sklenilo:

Družba: AREX DESIGN, trgovina in
posredništvo, d.o.o., Obrežje 50, Jesenice
na Dolenjskem, se izbriše iz sodnega regis-
tra.

Družba preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 9. 4. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja in edina družbenika sta Le-
skovec Darko, Obrežje 50, Jesenice na Do-
lenjskem in Leskovec Žarko, Maistrova 2,
Brežice, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,500.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Lesko-
vec Darka in Leskovec Žarka.

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 12. 5. 1997

Srg 37/97 Rg-107486

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče je po pred-
logu sklenilo:

Družba:  BINIČKI & BINIČKI,  pro-
izvodnja, trgovina, konsulting, inženiring,
Krško, d.n.o., Cesta 4. julija 67, se izbriše
iz sodnega registra.

Družba preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 12. 19967.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji in edini družbeniki so Bi-
nički Ivan, Cesta 4. julija 67, Krško, Binički
Renata, Cesta 4. julija 67, Krško in Binički
Darja, Cesta 4. julija 67, Krško, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelje Binički Iva-
na, Binički Renato in Binički Darjo.

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 14. 5. 1997

Srg 287/96 Rg-107487

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče je po pred-
logu sklenilo:

Družba: ROLAND, kovinsko predelo-
valno podjetje Sremič, d.o.o., Sremič 34,
Krško, se izbriše iz sodnega registra.

Družba preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 21. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj in edini družbenik je Baš
Franc, Sremič 34, Krško, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvezno-
sti plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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 14. 5. 1997

Srg 309/96 Rg-108043

Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko
sodišče je po predlogu sklenilo:

Družba: EUROSHOP, trgovsko podjet-
je, Kostanjevica, d.o.o., Dobe 22, Kosta-
njevica na Krki, se izbriše iz sodnega reg-
istra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Alič Janko, Dobe 22, Kostanjevica na Krki.

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 3. 6. 1997

LJUBLJANA

Srg 01610/95 Rg-434

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

Družba PER NORIC, oblikovanje, tr-
ženje in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Grošljeva ul. 8, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 7. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rok Preložnik, Grošljeva
ul. 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost

plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe 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 4. 7. 1996

Srg 1338/97 Rg-435

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

ROB, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Šmartno pri Litiji, Ulica Pungart 1,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 3. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zadražnik Robert, Ulica
Pungart 1, Šmartno pri Litiji, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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 17. 6. 1997

Srg 1279/97 Rg-436

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

LIGRA,  gradbeno  podjetje,  d.o.o.,
Grumova 16, Litija, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
26. 2. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Namestnik Danilo, Pr-
vomajska ulica 3, Litija in Zorc Antonija,
Omerzova 11, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 3,632.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
3,632.000 SIT prenese na Namestnik Da-
nila.

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 17. 6. 1996
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Srg 2946/97 Rg-437

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

SILVA VODNIK IN PARTNER, sto-
ritve in trgovina, d.n.o., preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 5. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vodnik Emerson in Sil-
va, Spodnji Log 46, Sava, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje v celoti
prenese na Vodnik Emersona in Silvo.

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 4. 6. 1997

Srg 94/17508 Rg-438

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

Družba Podjetje za svetovanje, posre-
dovanje in trgovino ARCHEM, d.o.o., Ja-
nežičeva 25, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matjaž Tavčar, Janeži-
čeva 25, Ljubljana in Ruth Rupreht, Vlaho-
vičeva 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje, in sicer na vsakega
do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 2. 1997

Srg 1658/97 Rg-439

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

Družba CITY, d.o.o., trgovina, inženi-
ring, posredovanje, Miklošičeva 2, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 19. 3. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Jazbec Iztok, Miklošiče-
va 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,501.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na Jazbec Iztoka, Miklošičeva 2, Ljub-
ljana.

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 17. 6. 1997

Srg 1586/97 Rg-440

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

Družba NCR SERVIS, prodaja in ser-
vis, d.o.o., Ljubljana, Celovška 122, reg.
št. vl. 1/23671/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne 12. 3.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Radišić Slavimir, Ka-
štel 8, Mali Lošinj, Hrvaška, in Stipić Mi-
ran, B. Milanovića 5, Mali Lošinj, z ustano-
vitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese na
ustanovitelja, in to Slavimiru Radišiću de-
lež v višini 75% in Miranu Stipiću delež v
višini 25%.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 7. 1997

Srg 5592/96 Rg-441

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

FERBOS, d.o.o., Gorenjska cesta 11/a,
Logatec, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 29. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Malnar Ferdinand in
Malnar Albert, oba Gorenjska cesta 11/a,
Logatec, z ustanovitvenim kapitalom
1,510.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,510.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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 18. 12. 1996

Srg 5594/96 Rg-442

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

FAGO, inovacije in publikacije, d.o.o.,
Langusova  14,  Ljubljana,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kreft Ivan, Kremžarjeva
36, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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 18. 12. 1996

Srg 1631/97 Rg-443

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

Družba KATO, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Slapniko-
va 8, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov z dne 14. 3. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Karol Klemenčič, Slap-
nikova 8, Ljubljana in Tomaž Plaznik, Praz-
nikova 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese na
ustanovitelja, vsakemu do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 7. 7. 1997

MARIBOR

Srg 879/96 Rg-422

Družba FONDHOLDING, družba za
ustanavljanje, financiranje, upravljanje
in saniranje družb, d.o.o. & Co. KON-
TRAKTINVEST,   financiranje   družb,
k.d.d., Kidričeva 16, Lenart v Slovenskih
Goricah, reg. št. vl. 1/7385-00, katere druž-
beniki so: Potočnik Anton ml., Ul. Pohor-
skega bataljona 45A, Zg. Polskava, Potoč-
nik-Arsevski Mira, Tyrševa 24, Maribor in
Fondklemos, družba za financiranje in pro-
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izvodnjo, d.o.o., Kidričeva 16, Lenart v Slo-
venskih Goricah, po sklepu družbenikov z
dne 26. 7. 1996, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Potočnik
Anton ml., Potočnik-Arsevski Mira in
FONDKLEMOS, družba za financiranje in
proizvodnjo, d.o.o.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 13. 6. 1997

Srg 122/96 Rg-423

Družba MX MEXTRA, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Osterčeva 1,
Maribor, reg. št. vl. 1/4872-00, katere
ustanovitelj je Bojan Dobrina, Osterčeva
1, Maribor, po sklepu ustanovitelja družbe
z dne 2. 2. 1996 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Bojan Do-
brina.

Zoper sklep lahko družbenik, 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 11. 7. 1996

Srg 5729/94 Rg-424

Družba STIppp, storitveno, trgovsko
in gostinsko podjetje, d.o.o., Maribor,
Tolstojeva 2, reg. št. vl. 1/1092-00, katere
ustanovitelji so Vladimir Palčec, Maribor,
Radvanjska 91, Vladimir Ploj, Maribor, Tol-
stojeva 2 in Danijel Ploj, Maribor, Zdravko-
va 2, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Vladimir
Palčec, Vladimir Ploj in Danijel Ploj.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 6. 9. 1995

Srg 1369/96 Rg-425

Družba ALDA, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Trniče 26, Starše, reg. št.
vl. 1/8656-00, katere družbenika sta Koro-
šec Alenka in Korošec Danilo, oba Trniče
26, Starše, po sklepu družbenikov z dne
27. 11. 1996, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Korošec
Alenka in Korošec Danilo.

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 4. 6. 1997

Srg 95/00936 Rg-104605

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00936 z dne 18. 2. 1997 pod št.
vložka 1/03363/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča d.o.o. zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5456428
Firma: VENERA, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem po-

lju, Sadjarska 17
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Potekar Silvo, Maribor,

Meljska 107, izstop 18. 2. 1997, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potekar Silvo, razrešen 18. 2. 1997.

Srg 95/00935 Rg-104707

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00935 z dne 18. 2. 1997 pod št.
vložka 1/05180/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča d.o.o. zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5583888
Firma: KOKOT, trgovsko, storitveno

in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KOKOT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-

ca 1
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Branko, Maribor,

Ulica Šercerjeve brigade 8, izstop 18. 2.
1997, vložek 1,518.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Branko, razrešen 18. 2. 1997.

Srg 96/00151 Rg-105606

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00152 z dne 12. 3. 1997 pod št.
vložka 1/04167/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča d.o.o. zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BRUNA, podjetje za proizvod-
njo in trgovino z lesom in lesnimi izdelki,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2341 Pekre-Limbuš, Ob Blažov-

nici 89
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Helbink Branko, Pe-

kre-Limbuš, Vrunčeva 21, izstop 11. 3.
1997, vložek 8.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Helbink Branko, razrešen 11. 3. 1997.

Srg 96/001281 Rg-106662

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01281 z dne 7. 4. 1997 pod št.
vložka 1/03795/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča d.o.o. zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5481368
Firma:   NASTANITVENI   CENTER,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Makedonska 33
Osnovni kapital: 1,721.177,80 SIT
Ustanovitelj: SGP Konstruktor, splošno

gradbeno podjetje, p.o., Maribor, Sernčeva
8, izstop 27. 3. 1997, vložek 1,721.177,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jakopina Dragislava, razrešena
27. 3. 1997.

MURSKA SOBOTA

Srg 94/01279 Rg-106486

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01279 z dne 10. 3. 1997
pod št. vložka 1/01324/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: BUKES, podjetje za pridelavo
in predelavo ter trgovino, Dolgovaške Go-
rice, d.o.o.

Skrajšana firma: BUKES, Dolgovaške
Gorice, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9220 Lendava, Dolgovaške Go-
rice 255

Osnovni kapital: 11.112 SIT
Ustanoviteljica: Solar Katarina, Lenda-

va, Tomšičeva 3, izstop 10. 3. 1997, vložek
11.112 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Solar Katarina, razrešena 10. 3.
1997.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
23. 4. 1992, s sklepom Srg 259/92.

Sklep z dne 27. 12. 1994 o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Solar Kata-
rina, Lendava, Tomšičeva 3.

Srg 94/01218 Rg-106518

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01218 z dne 27. 1. 1997
pod št. vložka 1/00556/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: STEP-4, storitve, trgovina, eko-
nomija, prevajanje, Radomerje, d.o.o.

Skrajšana firma: STEP-4, Radomerje,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9240 Ljutomer, Radomerje 25
Osnovni kapital: 2.400 SIT
Ustanovitelji: Novak Marta, Maribor,

Goriška 7, izstop 27. 1. 1997, vložek 600
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak
Milica, Ljutomer, Ormoška 3, izstop 27.
10. 1997, vložek 600 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Novak Branko, Ljutomer, Or-
moška 3, izstop 27. 1. 1997, vložek 600
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak
Miroslav, Maribor, Goriška 7, izstop 27. 1.
1997, vložek 600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Novak Marta, razrešena 27. 1.
1997; zastopnik Novak Branko, razrešen
27. 1. 1997.

Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe so prevzeli: Novak Mar-
ta, Maribor, Borštnikova 27; Novak Bran-
ko, Radomerje 25; Novak Milica, Radomer-
je 25 in Novak Miroslav, Maribor, Borštni-
kova 27.

Srg 94/01329 Rg-106529

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01329 z dne 28. 2. 1997
pod št. vložka 1/01036/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: PETROLES, Proizvodno pod-
jetje, G. Petrovci, d.o.o.

Skrajšana firma: PETROLES, G. Pe-
trovci, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9203 Petrovci, Gornji Petrov-
ci 83

Osnovni kapital: 12.000 SIT
Ustanovitelj: Lucu Franc, Petrovci, Gor-

nji Petrovci 83, izstop 28. 2. 1997, vložek
12.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lucu Franc, razrešen 28. 2. 1997.

Sklep z dne 27. 12. 1994 o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Lucu Franc,
Gornji Petrovci 83, Petrovci.

Srg 94/00696 Rg-106530

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00696 z dne 10. 4. 1997
pod št. vložka 1/00931/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5515467
Firma: LEBAR, Podjetje za proizvod-

njo, zastopanje in trgovino, Lipovci, d.o.o.
Skrajšana  firma:  LEBAR,  Lipovci,

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

govornostjo
Sedež: 9231 Beltinci, Lipovci 59
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Lebar Igor, Beltinci, Lipov-

ci 59, izstop 10. 4. 1997, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lebar Igor, razrešen 10. 4. 1997.

Sklep ustanovitelja z dne 22. 11. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Lebar Igor,
Lipovci 59, Beltinci.

Srg 675/94 Rg-107875

Okrožno sodišče v Murski Soboti, kot
reistrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba HOTING, podjetje za trgovino,
turizem, gostinstvo in marketing, Videm
ob Ščavnici, d.o.o., Biserjane 21, 9244 Vi-
dem ob Ščavnici, vpisano v vl. št. 1/318-00

preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice Katice Hojs, Biserjane 21,
Videm ob Ščavnici, z dne 19. 2. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzela ustano-
viteljica Katica Hojs, Biserjane 21, Videm
ob Ščavnici.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanoviteljico.

Zoper sklep ustanoviteljice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 9. 6. 1997

Srg 270/94 Rg-107876

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba MANUAL – storitveno pod-
jetje Murska Sobota, d.o.o., Murska So-
bota, Lendavska  ul. 22,  vpisano  v  vl. št.
1/1019/00 preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev Jožefa Horvata
Sandrelija, Gregorčičeva ul. 55, Murska
Sobota in Jožefa Horvata, Černelavci,
Pušča 159, Murska Sobota, z dne 22. 8.
1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe sta prevzela usta-
novitelja Jožef Horvat Sandreli, Gregorči-
čeva ul. 55, Murska Sobota in Jožef Horvat,
Černelavci, Pušča 159, Murska Sobota.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
oba ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 9. 6. 1997

NOVA GORICA

Srg 94/02575 Rg-101246

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02575 z dne 17. 12. 1996
pod št. vložka 1/00812/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5356237
Firma: BONA FIDES, Podjetje za po-

slovno svetovanje, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: BONA FIDES, d.o.o.,

Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Gregorčičeva 41
Osnovni kapital: 2.000 SIT.

S sklepom ustanoviteljev družbe z dne
26. 6. 1996 preneha družba po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja in družbenika Luša Pavel, Gradnikova 2,
Idrija in Kren Andrej, Gregorčičeva 41, Id-
rija.

Srg 94/02002 Rg-104836

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02002 z dne 4. 2. 1997 pod
št. vložka 1/02537/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  AGENCIJA  LARES,  d.o.o.,
Spodnja Idrija, Spodnja Idrija 27

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Spodnja
Idrija 27

Osnovni kapital: 100.000 SIT.
S sklepom ustanovitelja družbe z dne 17.

5. 1994 preneha družba po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzema ustanovitelji-
ca in edina družbenica Svetličič Jana, Spod-
nja Idrija 27, Spodnja Idrija.

Rg-104893

Družba VODOPIVEC Avtomati za na-
pitke, d.o.o., Opatje selo 82, Kostanjevica
na Krasu, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-672-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
16. 12. 1996.

Ustanovitelja in edina družbenika sta
Vodopivec Danijel, Opatje selo 82, Kostan-
jevica na Krasu in Vodopivec Jožica, Opatje
selo 82, Kostanjevica na Krasu, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preostal-
ih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po sk-
rajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 16. 12. 1996

Rg-106403

Družba OAZA Podjetje za prodajo na
drobno in debelo, p.o., Tolmin, Canjarjeva
8, Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-865-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 11. 4. 1997.

Ustanovitelj in edini družbenik je Rutar
Mitja, Volarje št. 29, Tolmin, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
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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 11. 4. 1997

Rg-106406

Družba EURO-GOLD I. E. Trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Solkan, s se-
dežem IX. korpus 84, Solkan, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-1024-00, preneha po skra-
jšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 31. 12. 1996.

Ustanovitelj in edini družbenik je Pe-
trovčič Darijo, IX. korpus 84, Solkan, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo 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-106410

Družba SGM International export im-
port, d.o.o., Ajdovščina, s sedežem Na Li-
vadi 6,  Ajdovščina,  ki  je  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2879-00, preneha po skra-
jšanem postopku po sklepu obeh ustano-
viteljev družbe z dne 30. 12. 1994.

Ustanovitelja in družbenika sta Molina-
ro Giovani Battista, Forgaria n. Friuli, Via
Napoleonica 3, Italija in Cherubin Silvio, S.
Martino al tagl. to., Via Valvasone 19, Itali-
ja, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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 30. 12. 1994

Srg 94/02556 Rg-107070

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02556 z dne 10. 4. 1997 pod

št. vložka 1/02053/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5558379
Firma: MFM CO. Marmor-granit-ex-

port-import, d.o.o., Hum-Kojsko
Skrajšana  firma:  MFM  CO.,  d.o.o.,

Hum-Kojsko
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5211 Kojsko, Hum 64a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
S sklepom ustanoviteljev družbe z dne

29. 12. 1994 preneha družba po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzemajo ustanovite-
lji in družbeniki Kolenc Mitja, Hum 64/a,
Kojsko, Favaro Mauro, Farra di Isonzo 23,
Via Ponte Romano, Gorzia, Italija in Ma-
rangon Pietro, Via Dante 31, Capriva del
Friuli, Gorizia, Italija.

Rg-107728

Družba KONEKS Proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Renče, s sedežem
Oševljek 9, Renče, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1-2350-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 25. 3. 1997.

Ustanovitelj in edini družbenik je Kerše-
van Dragomil, Oševljek 9, Renče, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

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 25. 3. 1997

Rg-107729

Družba FERIMEX Proizvodnja in tr-
govina,  d.o.o.,  Ajdovščina,  s  sedežem
Tovarniška 5,  Ajdovščina,  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2648-00, preneha po skra-
jšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 14. 5. 1994.

Ustanoviteljica in edina družbenica je
Pavlič Kavčič Majda, Grivška pot 5, Aj-
dovščina, 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 ustanovite-
ljici.

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo 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. 5. 1994

Rg-107962

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01950 z dne 12. 5. 1997 pod
št. vložka 1/02114/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: GOBA, Proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Vrtovin

Skrajšana firma: GOBA, d.o.o., Vrto-
vin

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5262 Črniče, Vrtovin 22a
Osnovni kapital: 11.000 SIT
S sklepom ustanoviteljev družbe z dne 5.

12. 1994 preneha družba po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzema ustanovitelj
in edini družbenik Batagelj Gorazd, Vrtovin
22A, Črniče.

NOVO MESTO

Rg-43153

Okrožno sodišče v Novem Mestu je s
sklepom Srg št. 94/00875 z dne 1. 8. 1996
pod št. vložka 1/02098/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5562651
Firma: KALUBRA – trgovina in zasto-

panje Mirna, d.o.o.
Skrajšana  firma:  KALUBRA,  Mirna,

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

govornostjo
Sedež: Mirna, Roje št. 19
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Brate Jože, izstop 28. 4.

1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Brate Jože, razrešen 28. 4. 1994.
S sklepom skupščine z dne 28. 4. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel Brate Jože,
Roje št. 19, Mirna.

Srg 97/00021 Rg-102629

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00021 z dne 23. 1. 1997
pod št. vložka 1/01310/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pri-
pojitve k reg. vl. 1/61/00 s temile podatki:

Matična št.: 5412463
Firma:  NOVOLES  –  ENERGETIKA

IN STORITVE, energija in vzdrževanje,
Straža, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8351 Straža, Na žago 6
Osnovni kapital: 24,870.955,30 SIT
Ustanovitelji: NOVOLES – NOVI AM-

BIENT, pohištvo in polizdelki, d.o.o., Stra-
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ža – v stečaju, izstop 16. 12. 1996; NO-
VOLES, lesna industrija, d.d., Straža, izstop
16. 12. 1996; NOVOLES – DROBNO PO-
HIŠTVO, leseno pohištvo, d.o.o., Straža, iz-
stop 16. 12. 1996; NOVOLES – LIGNUS,
žagan in decimiran les, d.o.o., Straža, izstop
16. 12. 1996; NOVOLES – VEZAN LES,
furnir, vezane plošče in slojasti elementi,
d.o.o., Straža, izstop 16. 12. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnica Surina Zajc Cirila, Novo mesto,
Tavčarjeva 3, razrešena 16. 12. 1996; za-
stopnik Novina Zvonko, Dolenjske Toplice,
Dol. Gradišče 6, razrešen 16. 12. 1996; di-
rektor Molek Jože, Novo mesto, Ragovska
6a, razrešen 16. 12. 1996.

Člani nadzornega sveta: Hrastar Anton,
Surina Zajc Cirila in Klasinc Tone, vsi iz-
stopili 16. 12. 1996.

Pripojitev k družbi NOVOLES lesna in-
dustrija, d.d., Straža, Na žago 6, na podlagi
pripojitvenega sklepa z dne 1. 12. 1994 in
akta o lastninskem preoblikovanju z dne
16. 12. 1996.

Pripojitev začne veljati z vpisom v sodni
register po sedežu prevzemne družbe.

Srg 97/00025 Rg-102628

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00025 z dne 23. 1. 1997
pod št. vložka 1/02733/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pri-
pojitve k reg. vl. 1/61/00 s temile podatki:

Matična št.: 5678374
Firma: NOVOLES – LEPLJENI ELE-

MENTI,  proizvodnja  lesnih  elementov,
d.o.o., Straža

Skrajšana  firma:  NOVOLES  –  LEP-
LJENI ELEMENTI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8351 Straža, Na žago 6
Osnovni kapital: 108,024.855 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industri-

ja, d.d., Straža, izstop 16. 12. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnica Surina Zajc Cirila, razrešena
16. 12. 1996; zastopnik Novina Zvonko, raz-
rešen 16. 12. 1996; direktor Pavlin Lado,
razrešen 16. 12. 1996.

Člani nadzornega sveta: Adamlje Janez,
Pretnar Borut in Milojković Radojka, vsi
izstopili 16. 12. 1996.

Pripojitev k družbi NOVOLES lesna in-
dustrija, d.d., Straža, Na žago 6, na podlagi
pripojitvenega sklepa z dne 20. 12. 1994 in
akta o lastninskem preoblikovanju z dne
16. 12. 1996.

Pripojitev začne veljati z vpisom v sodni
register po sedežu prevzemne družbe.

Srg 97/00020 Rg-102630

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00020 z dne 23. 1. 1997
pod št. vložka 1/01311/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pri-
pojitve k reg. vl. 1/61/00 s temile podatki:

Matična št.: 5412471
Firma:  NOVOLES  –  DROBNO  PO-

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

govornostjo
Sedež: 8351 Straža, Na žago 6
Osnovni kapital: 14,178.853 SIT

Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industri-
ja Straža, d.d., izstop 16. 12. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnica Surina Zajc Cirila, razrešena
16. 12. 1996; zastopnik Novina Zvonko, raz-
rešen 16. 12. 1996; direktor Pavlin Lado,
razrešen 16. 12. 1996.

Člani nadzornega sveta: Hrastar Anton,
Surina Zajc Cirila in Klasinc Tone, vsi iz-
stopili 16. 12. 1996.

Pripojitev k družbi NOVOLES lesna in-
dustrija, d.d., Straža, Na žago 6, na podlagi
pripojitvenega sklepa z dne 20. 12. 1994 in
akta o lastninskem preoblikovanju z dne
16. 12. 1996.

Pripojitev začne veljati z vpisom v sodni
register po sedežu prevzemne družbe.

Srg 97/00022 Rg-102631

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00022 z dne 23. 1. 1997
pod št. vložka 1/01240/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pri-
pojitve k reg. vl. 1/61/00 s temile podatki:

Matična št.: 5409977
Firma: NOVOLES – ŽAGA, proizvod-

nja žaganega lesa, Soteska, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8351 Straža, Soteska 16
Osnovni kapital: 8,411.390,80 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industri-

ja, d.d., Straža, izstop 16. 12. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Novina Zvonko, razrešen 16. 12.
1996; zastopnica Surina Zajc Cirila, razre-
šena 16. 12. 1996; direktor Župevec Miro,
razrešen 16. 12. 1996.

Člani nadzornega sveta: Derčar Sandi,
Škufca Stane in Gole Grandovec Ada, vsi
izstopili 16. 12. 1996.

Pripojitev k družbi NOVOLES lesna in-
dustrija, d.d., Straža, Na žago 6, na podlagi
pripojitvenega sklepa z dne 20. 12. 1994 in
akta o lastninskem preoblikovanju z dne
16. 12. 1996.

Pripojitev začne veljati z vpisom v sodni
register po sedežu prevzemne družbe.

Srg 97/00023 Rg-102632

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00023 z dne 23. 1. 1997
pod št. vložka 1/01241/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pri-
pojitve k reg. vl. 1/61/00 s temile podatki:

Matična št.: 5409993
Firma: NOVOLES – VEZAN LES, fur-

nir, vezane plošče in slojasti elementi,
Straža, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8351 Straža, Na žago 6
Osnovni kapital: 4,825.517,10 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industri-

ja, d.d., Straža, izstop 16. 12. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnica Surina Zajc Cirila, razrešena
16. 12. 1996; zastopnik Novina Zvonko, raz-
rešen 16. 12. 1996; zastopnik Jovanovič Du-
šan, razrešen 16. 12. 1996.

Člani nadzornega sveta: Radešček Vla-
dimir, Škufca Stane in Surina Zajc Cirila,
vsi izstopili 16. 12. 1996.

Pripojitev k družbi NOVOLES lesna in-
dustrija, d.d., Straža, Na žago 6, na podlagi

pripojitvenega sklepa z dne 20. 12. 1994 in
akta o lastninskem preoblikovanju z dne
16. 12. 1996.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Srg 97/00024 Rg-102633

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00024 z dne 23. 1. 1997
pod št. vložka 1/01237/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pri-
pojitve k reg. vl. 1/61/00 s temile podatki:

Matična št.: 5409926
Firma: NOVOLES – LIGNUS, žagan

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

govornostjo
Sedež: 8351 Straža, Na žago 6
Osnovni kapital: 5,062.711,09 SIT
Ustanovitelj: NOVOLES, lesna industri-

ja, d.d., Straža, izstop 16. 12. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnica Surina Zajc Cirila, razrešena
16. 12. 1996; zastopnik Novina Zvonko, raz-
rešen 16. 12. 1996; zastopnik Pavlin Lado,
razrešen 16. 12. 1996.

Člani nadzornega sveta: Ponikvar Dra-
go, Klasinc Tone in Pirc Jože, vsi izstopili
16. 12. 1996.

Pripojitev k družbi NOVOLES lesna in-
dustrija, d.d., Straža, Na žago 6, na podlagi
pripojitvenega sklepa z dne 20. 12. 1994 in
akta o lastninskem preoblikovanju z dne
16. 12. 1996.

Pripojitev začne veljati z vpisom v sodni
register po sedežu prevzemne družbe.

Srg 94/01107 Rg-106170

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01107 z dne 15. 4. 1997
pod št. vložka 1/02395/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5684234
Firma: CENTRAL, Instalacijska in za-

ključna dela v gradbeništvu ter obnova
avtoplaščev, Škocjan, d.o.o.

Skrajšana firma: CENTRAL, Škocjan,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8275 Škocjan, Stranje št. 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Dulc Jože, izstop 12. 5.

1994; Dulc Nežka, izstop 12. 5. 1994; Dulc
Robert, izstop 12. 5. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Dulc Jože, razrešen 12. 5. 1994; druž-
benica Dulc Nežka, razrešena 12. 5. 1994;
družbenik Dulc Robert, razrešen 12. 5.
1994.

S sklepom skupščine z dne 12. 5. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli: Dulc Jože,
Stranje št. 7, Škocjan; Dulc Robert, Stranje
št. 7, Škocjan in Dulc Nežka, Stranje št. 7,
Škocjan.

Srg 95/00017 Rg-106353

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00017 z dne 21. 4. 1997
pod št. vložka 1/03154/00 izbrisalo iz sod-
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nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5746663
Firma: AMICA, trgovina, gostinstvo,

turizem, uvoz-izvoz, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: AMICA, trgovina, go-

stinstvo, turizem, uvoz-izvoz, Novo me-
sto, d.o.o.

Skrajšana firma: AMICA Novo mesto,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Mestne nji-
ve 21

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Krnc Marija, izstop

12. 1. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Krnc Marija, razrešena 12. 1.
1995.

S sklepom skupščine z dne 12. 1. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Krnc Mari-
ja, Mestne njive 21, Novo mesto.

Srg 190/97 Rg-107362

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

Družba  EKO–FINK  knjigovodske  in
ekonomske storitve, Novo mesto, d.o.o.,
Jurčičeva 13, Novo mesto, vpisana na reg.
vl. št. 1/568/00 preneha po skrajšanem
postopku skupščine z dne 13. 2. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Fink Simona, Smrečni-
kova 26, Novo mesto, z ustanovitvenim ka-
pitalom 750.000 SIT in Fink Jože, Smrečni-
kova 26, Novo mesto, z ustanovitvenim ka-
pitalom 750.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,500.000
SIT prenese na ustanovitelja v sorazmerju z
vloženim ustanovitvenim kapitalom.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 8. 5. 1997

Srg 187/97 Rg-107480

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

Družba JUWASS – KOVINAR, Pro-
izvodnja kovinske opreme in storitve, No-
vo mesto, d.o.o., Ljubljanska 28, Novo me-
sto, vpisana na reg. vl. št. 1/1205/00, prene-
ha po skrajšanem postopku s sklepom
skupščine z dne 30. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta KOVINAR Strojno in
stavbno ključavničarstvo Novo mesto, p.o.,
Ljubljanska 28, Novo mesto, z ustanovitve-
nim kapitalom 5,147.733,20 SIT in JU-
WASS–AG Werk fur Industrie und Mecha-

nik Handelsgeneral-unternehnung Eks-
port-Import Turismus, Alt St. Johan Sch-
weitz, CH-9656, Švica, z ustanovitvenim ka-
pitalom 4,636.265,40 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 9,783.998,60
SIT prenese na ustanovitelja KOVINAR
Strojno in stavbno ključavničarstvo Novo
mesto, p.o., Ljubljanska 28, Novo mesto.

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 12. 5. 1997

Srg 97/00117 Rg-107658

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00117 z dne 15. 5. 1997
pod št. vložka 1/03595/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5814421
Firma: WID, zastopanje in posredova-

nje zavarovanj, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana  firma:  WID,  d.o.o.,  Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Mušičeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vidmajer Miran, izstop

6. 3. 1997; Adamič Bogdan, izstop 6. 3.
1997; Klobčar Marija, izstop 6. 3. 1997;
Murgelj Nataša, izstop 6. 3. 1997; Vidmajer
Ksenija, izstop 6. 3. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidmajer Miran, razrešen 6. 3. 1997.

S sklepom skupščine z dne 6. 3. 1997
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli: Vidmajer
Miran, Mušičeva 6, Novo mesto; Adamič
Bogdan, Nad mlini 54, Novo mesto; Klob-
čar Marija, Smrečnikova ulica 31, Novo me-
sto; Murgelj Nataša, Seidlova ulica 60, No-
vo mesto in Vidmajer Ksenija, Mušičeva 6,
Novo mesto.

Srg 97/00031 Rg-107878

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00031 z dne 29. 5. 1997
pod št. vložka 1/01357/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5429935
Firma: FAKTURA, finančne in raču-

novodske storitve Trebnje, d.o.o.
Skrajšana firma: FAKTURA Trebnje,

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

govornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Ulica heroja Kre-

seta št. 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Primožič Francka Silve-

stra, izstop 24. 1. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pri-
možič Francka Silvestra, razrešena 24. 1.
1997.

S sklepom skupščine z dne 24. 1. 1997
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Primožič
Francka Silvestra, Ul. heroja Slaka 25, Treb-
nje.

SLOVENJ GRADEC

Srg 111/97 Rg-426

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 111/97 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 5. 6. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6819-00 vpiše izbris družbe HOJ-
NIK, podjetje za proizvodnjo in storitve-
no dejavnost, uvoz in izvoz, zastopanje in
posredovanje, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Podgorje 29/A, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Hojnik Ro-
man, Podgorje 29/A, Podgorje pri Slovenj
Gradcu.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 5. 6. 1997

Srg 220/97 Rg-427

Družba  Trgovsko  podjetje  INTER,
d.o.o., Radlje ob Dravi, Pod gradom 28/a,
reg. št. vl. 1/1735-00, katere družbeniki so
Zlatko Kure, Franc Žaucer, Slavko Bobov-
nik in Vlasta Kozjak, po sklepu skupščine z
dne 27. 5. 1997 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti izbrisane družbe upnikom prev-
zamejo Zlatko Kure, Radlje ob Dravi, Pod
gradom 28/a, Franc Žaucer, Radlje ob Dra-
vi, Pod gradom 24, Slavko Bobovnik, Ra-
dlje ob Dravi, Prisoja 6 in Vlasta Kozjak,
Vas 31, Radlje ob Dravi.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 6. 1997

Srg 92/97 Rg-428

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 92/97 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 5. 6. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6029-00 vpiše izbris družbe
M.S.C., svetovanje, trženje, inženiring,
d.o.o., s sedežem Ronkova 19, Slovenj
Gradec, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Brandstotter
Herbert, Bilrothstrasse 66/1, Wels, Av-
strija.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 5. 6. 1997
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Srg 171/96 Rg-429

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 171/96 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 6. 6. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/2045-00 vpiše izbris družbe BARTO,
trgovina, d.o.o., Mislinja, Mislinja 316, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli Stvarnik Jer-
nej, Šporin Jurij in Šporin Anton, vsi Misli-
nja, Prisoje št. 16.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 6. 1997

Srg 139/96 Rg-430

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 139/96 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 6. 6. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št.  vl.  1/5786-00  vpiše  izbris  družbe
DIGAS,   živilska   proizvodnja,   go-
stinstvo  in trgovina,  d.o.o.,  Šmartno
222,  Šmartno,  zaradi  prenehanja  po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Doler Jo-
žef in Doler Danica iz Šmartna 222, Šmart-
no pri Slovenj Gradcu.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 6. 1997

Srg 198/97 Rg-431

Družba  OPTIEM,  organizacija,  pro-
izvodnja, trgovina, import, export in mar-
keting, d.o.o., Cankarjeva 8/a, Slovenj
Gradec, reg. št. vl. 1/7608-00, katere druž-
beniki so Prapertnik Mirko, Sinanovič Edi-
na in Pogladič Miroslav, po sklepu skupšči-
ne z dne 9. 5. 1997 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Prapertnik
Mirko iz Pake 76, Slovenske Konjice, Sina-
novič Edina iz Ljubljane, Rusjanov trg 2 in
Pogladič Miroslav iz Srednjega Doliča 12,
Mislinja.

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 16. 6. 1997

Srg 69/95 Rg-104909

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi, opr. številka Srg 69/95,
zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajša-
nem postopku dne 22. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3838-00, vpiše izbris družbe HER-
ON, podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o., s sedežem Radlje ob Dra-
vi, Harkova ulica 5, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Rutar Matjaž
iz Radelj ob Dravi, Harkova 5.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 22. 7. 1996

Srg 186/95 Rg-104907

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi, opr. številka Srg 186/95,
zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajša-
nem postopku dne 30. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2553-00, vpiše izbris družbe
KORA, trgovina in storitve, d.o.o., s se-
dežem na Ravnah na Koroškem, Malga-
jeva 4, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzamejo Horvat An-
drej iz Raven na Koroškem, Tolsti vrh 181
in Horvat Davorin in Helena, oba iz Slovenj
Gradca, Legenska cesta 14.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 30. 9. 1996

Srg 5756/94 Rg-104918

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi, opr. številka Srg 5756/94,
zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajša-
nem postopku dne 10. 6. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2503-00, vpiše izbris družbe SMIV,
podjetje za opravljanje trgovskih, stori-
tvenih in tržnih poslov, d.o.o., s sedežem
Radlje ob Dravi, Hmelina 27, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzameta Veršnik
Igor iz Dravograda, Pod gradom 126 in Mi-
ran Sečnjak iz Radelj ob Dravi, Prisoja 6.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 10. 6. 1996

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče postopek,
da se razglasijo za mrtve osebe, ki so
pogrešane.

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

N 64/96 R-127

Nared Janez, roj. 23. 4. 1903, nazadnje
stanujoč Mohorje 1 je pogrešan od aprila
1927 leta.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 17. 2. 1997

Oklici dedičem

D 214/96 R-129

Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-
pek po pok. Pavli Kenda, roj. Knez, roj.
30. 1. 1902, umrli dne 30. 1. 1996, nazadnje

stanujoči Podkum 6, pošta Podkum, držav-
ljanki RS, ki je umrla brez oporoke, vsled
česar sledi dedovanje po zakonu.

Pri dedovanju na podlagi zakona pride v
poštev poleg znanih dedičev tudi zakoniti
dedič zapustnični sin Jožef Kenda, ki se na-
haja nekje v Nemčiji na neznanem naslovu.

Zapustničninega zakonitega dediča in
morebitne druge dediče pozivamo, da v ro-
ku enega leta od objave v Uradnem listu RS
priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov s
katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trbovljah

dne 9. 6. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 4/97 S-323

To sodišče je dne 24. 7. 1997 izdalo
sklep, opr. št. St 4/97, da se začne likvida-
cijski postopek zoper dolžnika Poslovna
skupnost kmetijstva, živilsko predeloval-
ne industrije, trgovine, gostinstva in turi-
zma Vita, o.sol.o., Nova Gorica, Kidriče-
va 7.

Likvidacijski upravitelj je Ivo Čibej, dipl.
pravnik iz Ajdovščine, Vojkova 1.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazih prijavijo svoje terjatve likvidacij-
skemu senatu v roku dveh mesecev od dne-
va objave tega oklica. Vsaki prijavi je po-
trebno priložiti sodne koleke v vrednosti
200 točk. Vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 3.
11. 1997 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega sodiš-
ča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 24. 7. 1997.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 24. 7. 1997

St 7/94 S-322

To sodišče je s sklepom, opr. št. St 7/94,
z dne 23. 7. 1997 zaključilo stečajni posto-
pek  nad  dolžnikom  Delta  Biromatika,
d.o.o., Ormoška c. 30, Ptuj – v stečaju. Po
pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo
v 15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 23. 7. 1997

St 42/97 S-321

To sodišče je s sklepom z dne 22. 7.
1997 pod opr. št. St 42/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Kompas
Hertz rent-a-car, d.d., Celovška 206,
Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
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Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen odvetnik Pavle Pensa iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Zveza računovodij, finančnikov in re-
vizorjev Slovenije, Dunajska 106, Ljubljana,

– Limna, d.o.o., Podgrajska 30a, Ilirska
Bistrica,

– ŠMV, d.o.o., Dežno pri Podlehniku 2a,
Podlehnik,

– Savinjska borzno posredniška družba,
d.d., Savinjska c. 21, Žalec,

– Iskratel, d.o.o., Ljubljanska 24, Kranj,
– Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– Poberžnik Ferdinand – predstavnik de-

lavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča dne 22. 7. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 7. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 29/97 La-175

Astra Zunanja trgovina, p.o., Ljublja-
na, Dunajska 47, objavlja podaljšanje jav-
nega poziva upravičencem za notranji od-
kup, to je za vpis in vplačila osnovnih vlož-
kov z gotovino, s 50% popustom.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo 24. 6. 1997, dopolnitev 4. 7. 1997
in v Uradnem listu RS, št. 38-39 z dne 30.
VI. 1997, dopolnitev Uradni list RS, št. 41,
z dne 11. VII. 1997.

Razpis velja 30 dni po objavi.
Astra, zunanja trgovina, p.o., Ljubljana

La-179

Metalka Trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem do notranjega odkupa delnic, ki je
bil prvič objavljen v časopisu Dnevnik dne
28. 5. 1997 in v Uradnem listu RS, št. 33, z
dne 6. VI. 1997, istočasno je bil javni poziv
objavljen dne 28. 5. 1997 tudi na oglasnih
deskah podjetja.

Javni poziv za vplačilo denarnih sred-
stev se podaljša do vključno 28. 8. 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po tel. št.
061/314-454 ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Vinko Krizmanič.

Št. 14/97 La-177

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij objavljamo
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01547/1997-DD z dne 30. 6.
1997.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Radiocom (podjetje za brezžič-

no telefonijo), p.o.
Sedež: Koprska 94, Ljubljana.
Matična številka: 5299896.
Šifra dejavnosti: 51.700.
Osnovna dejavnost je trgovina na debe-

lo, zastopstvo tujih firm.
Pravna oblika organiziranosti: podjetje

je oblikovano kot 100% družbeno podjetje.
Podjetje je registrirano pri pristojnem so-
dišču v Ljubljani.

2. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja:

Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja – 10%,

Slovenski odškodninski sklad – 10%,
Sklad RS za razvoj – 20%,
udeleženci interne razdelitve – 20%,
udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz

22. člena zakona,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv za notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v 30 dneh po objavi javnega poziva v časo-
pisu Delo predložijo svoje lastniške certifi-
kate v zameno za delnice ter tako sodelujejo
v interni razdelitvi delnic podjetja. Upravi-
čenci lahko predložijo svoje lastniške certi-
fikate v navedenem roku vsak delovnik od
8. do 16. ure v tajništvu podjetja.

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.

Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj
zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v 30 dneh po objavi javnega poziva v časo-
pisu Delo vplačajo delnice ter tako postane-
jo udeleženci notranjega odkupa delnic pod-
jetja.

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski račun, št.
50106-698-000-0027375, z navedbo: “Pla-
čilo kupnine za delnice notranjega odkupa”.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa, imajo lastnosti iz 35. člena uredbe.

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

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

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri

Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Radiocom, p.o., Ljubljana

La-178

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja, ki ga je zbor delavcev podjetja
Gorenjska predilnica, Škofja Loka, p.o.,
sprejel na seji dne 30. 6. 1997 in katerega je
z odločbo št. LP 00863/1997-TP z dne 30.
6. 1997 odobrila Agencija za prestrukturira-
nje in privatizacijo (v nadaljevanju agenci-
ja) ter v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetja Gorenjska predil-
nica, Škofja Loka, p.o., objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma: Gorenjska predilnica, Škofja
Loka, p.o., Kidričeva c. 75.

Sedež: Škofja Loka, Kidričeva c. 75.
Matična št.: 5034388.
2. Dejavnost: priprava in predenje vla-

ken bombažnega tipa (012513).
Podjetje je vpisano v sodni register prav-

nih oseb pri Temeljnem sodišču v Kranju,
enota v Kranju, pod reg. št. vl. 1-58-00.

3. Predviden način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja druž-
benega kapitala:

– prenos navadnih delnic na sklade v vi-
šini 40% družbenega kapitala, od tega:

– 10% na Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja,

– 10% na Slovenski odškodninski sklad,
– 20% na Sklad RS za razvoj,
– interna razdelitev delnic v višini 20%

družbenega kapitala,
– notranji odkup v višini 40% družbene-

ga kapitala.
4. Interna razdelitev
Upravičenci:
I. krog: zaposleni, bivši zaposleni, upo-

kojenci podjetja,
II. krog: ožji družinski člani zaposlenih

podjetja.
Upravičenci iz prvega kroga bodo delni-

ce vpisovali v 60-dnevnem roku, pri čemer
se rok za vpis prične z dnem objave tega
oglasa v dnevnem časopisu in na oglasni
deski podjetja.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po za-
ključku razpisa ugotovila komisija, bo z ob-
javo internega razpisa najkasneje v nasled-
njih 10 dneh začel teči nov 15-dnevni rok za
vpis delnic ožjih družinskih članov (II.
krog).

Če tudi v II. krogu ne bo vpisanih in
plačanih vseh 20% delnic, bo podjetje preo-
stanek delnic preneslo na Sklad Republike
Slovenije za razvoj.

Če bo v I. in II. krogu vpisanih in vpla-
čanih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov in potrdil uporabljen proporcio-
nalno za vsakega udeleženca posebej za no-
tranji odkup.

Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve, so neprenosljive 2 leti od njihove izda-
je, razen z dedovanjem.

5. Notranji odkup
Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni

in upokojenci podjetja.
Upravičenci bodo delnice lahko vplače-

vali v gotovini ali z morebitnimi presežki
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lastniških certifikatov oziroma potrdil iz in-
terne razdelitve.

Upravičenci vplačujejo delnice s 50%
popustom, vse delnice notranjega odkupa
pa morajo biti vplačane najkasneje v 4 letih
po začetku programa. Program bo uspešen,
če bo v njem sodelovalo najmanj 1/3 vseh
zaposlenih podjetja.

Če program ne bo uspešen, se vse delni-
ce iz tega naslova prenesejo na Sklad za
razvoj.

Upravičenci bodo lahko delnice vpiso-
vali in vplačevali v 60-dnevnem roku, ki
začne teči z dnem objave tega oglasa v dnev-
nem časopisu in na oglasni deski podjetja.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma, v nadaljevanju pa v skladu z določili
pravil notranjega odkupa in statuta. Vse del-
nice so redne, imenske in dajejo poleg pra-
vice do udeležbe na dobičku in stečajni ma-
si podjetja tudi pravico do upravljanja, ra-
zen del delnic, ki jih upravičenci še niso
odkupili od sklada.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in pla-
čilom delnic podpisovali tudi pristop k del-
niškemu sporazumu in pravilom programa
notranjega odkupa.

Delnice bodo upravičenci s presežnimi
certifikati in potrdili vplačali na sedežu pod-
jetja Gorenjska predilnica, Škofja Loka,
p.o., Kidričeva c. 75, vsak delovnik od po-
nedeljka do petka od 8. do 14. ure.

Vplačilo v gotovini bodo upravičenci
vplačali na poseben privatizacijski podra-
čun, št. 51510-698-4431, z navedbo “Plači-
lo kupnine za delnice v notranjem odkupu”.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila lahko upra-
vičenci dobijo vsak delovnik od 8. do 14.
ure osebno ali po telefonu 064/634-444 pri
Ani Selak.

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

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

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Gorenjska predilnica, p.o.,
Škofja Loka

Št. 5/97 La-180

Kino Sora, p.o., objavlja program last-
ninskega preoblikovanja.

1. Program lastninskega preoblikovanja
podjetja Kino Sora je na podlagi 19. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo z odločbo št. LP
01221/1997-MV z dne 14. 7. 1997.

2. Firma: Kino Sora, p.o.
3. Sedež: Škofja Loka, Mestni trg 19
4. Matična št.: 5053447.
5. Dejavnost podjetja: predvajanje fil-

mov in reklamne storitve.

6. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je Kino Sora je družbeno podjetje.

7. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve 162 deležev,

– upravičenci iz notranjega odkupa 324
deležev,

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 81 deležev,

– Odškodninski sklad 81 deležev,
– Sklad RS za razvoj 161 deležev,
– denacionalizacijski upravičenci 642

deležev.
8. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos deležev na Pokojninski sklad

10% družbenega kapitala,
– prenos deležev na Odškodninski sklad

10% družbenega kapitala,
– prenos deležev na Sklad RS za razvoj

20% družbenega kapitala,
– interna razdelitev 20% družbenega ka-

pitala,
– prodaja deležev po notranjem odkupu

40% družbenega kapitala.
9. Javni poziv
9.1. Kino Sora poziva vse upravičence,

da lahko v 30 dneh po objavi v Uradnem
listu RS zamenjajo lastninske certifikate za
začasnice ter tako sodelujejo pri interni raz-
delitvi deležev podjetja.

Z interno razdelitvijo deležev bo podjet-
je razdelilo 20% družbenega kapitala po ot-
voritveni bilanci. Deleži, ki bodo razdeljeni
upravičencem v okviru interne razdelitve,
so neprenosljivi 2 leti po njihovi izdaji, ra-
zen z dedovanjem. Podjetje bo najprej izda-
lo začasnice, ki jih bo nadomestilo z deleži
po vpisu preoblikovanja podjetja v sodni
register.

Če v navedenem roku ne bodo vpisani in
vplačani vsi deleži, namenjeni interni raz-
delitvi, bo z interno objavo razpisan nov,
15-dnevni rok za vpis deležev ožjih družin-
skih članov zaposlenih v podjetju.

9.2. Kino Sora poziva upravičence, da
lahko sodelujejo pri notranjem odkupu de-
ležev podjetja.

Z notranjim odkupom se bo na podlagi
programa lastninskega preoblikovanja pod-
jetja odkupilo 40% vrednosti družbenega
kapitala po otvoritveni bilanci.

Upravičenci lahko kupijo (zamenjajo za
certifikate) deleže s 50% popustom in
možnostjo postopnega odplačevanja s tem,
da bodo najmanj 20% deležev kupnine pla-
čali v 30 dneh po objavi v Uradnem listu
RS. Podjetje bo iz naslova notranjega odku-
pa izdalo najprej začasnice, ki jih bo nado-
mestilo z deleži po vpisu v sodni register.

Tako deleže iz interne razdelitve kot de-
leže iz notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vpisali in vplačali na sedežu podjetja
vsak delovnik od 10. do 12. ure, z gotovino
na podračun št. 51510-698-4452.

V programu notranjega odkupa mora so-
delovati najmanj 1/3 zaposlenih v podjetju.

9.3. Upravičenci lahko v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju do-
bijo dodatne informacije v dopoldanskem
času na sedežu podjetja pri Jožetu Oblaku,
tel. 064/621-078.

Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-

grama preoblikovanja kršene njegove na za-
konu temelječe pravice oziroma pravna ko-
rist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal
kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih
pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odno-
se in razvoj Vlade RS v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Kino Sora, p.o.,
Škofja Loka

La-176

Podjetje Lesnina IGT Inženiring za grad-
nje in tehnologijo, p.o., Ljubljana, Mikloši-
čeva 13/IV, objavlja vsebino odobrenega
programa preoblikovanja kot sledi.

Agencija RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo je na podlagi šestega odstavka
20. člena zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93) izdala odločbo št. LP
01292/1997-MR z dne 23. 6. 1997, o last-
ninskem preoblikovanju podjetja Lesnina
IGT Inženiring za gradnje in tehnologijo,
p.o., Ljubljana, Miklošičeva cesta 13/IV.

1. Firma podjetja: Lesnina IGT Inženi-
ring za gradnje in tehnologijo, p.o.

2. Sedež podjetja: Ljubljana, Mikloši-
čeva cesta 13/IV.

3. Matična številka in dejavnost podjet-
ja: 50257888, projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

4. Pravna oblika organiziranosti: druž-
beno podjetje v 100% družbeni lasti.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad RS za razvoj – 59,99% družbe-
nega kapitala (16.212 delnic),

– Pokojninski sklad – 10% družbenega
kapitala (2.702 delnici),

– Odškodninski sklad – 10% družbenega
kapitala (2.702 delnici),

– Sklad RS za razvoj – 20,01% družbe-
nega kapitala (5.407 delnic).

Vse delnice so “navadne delnice”, pro-
dajna cena posamezne delnice znaša 2.000
SIT.

6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– prenos delnic na Sklad RS za razvoj po
29. členu ZLPP,

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad,

– prenos navadnih delnic na Odškodnin-
ski sklad,

– prenos navadnih delnic na Sklad za
razvoj.

7. Agencija je ugotovila nominalno vred-
nost družbenega kapitala podjetja, ki je os-
nova za preoblikovanje po ZLPP po stanju
na dan 1. 1. 1993 v višini 54,056.000 SIT z
otvoritveno bilanco stanja, ki jo je podjetje
izdelalo na podlagi metodologije, predpisa-
ne z uredbo o metodologiji za izdelavo ot-
voritvene bilance stanja (Ur. l. RS, št. 24/93,
62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94 in 5/95).

Za zgoraj navedeno višino družbenega
kapitala bo podjetje izdalo 27.023 začasnic,
ki jih bo po vpisu preoblikovanja podjetja v
sodni register nadomesitlo z delnicami z no-
minalno vrednostjo ene delnice v višini
2.000 SIT.
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V postopku niso bili ugotovljeni zakon-
ski zadržki po 5. členu, prvem odstavku 15.
člena, drugem odstavku 45. člena, 47. členu
ter četrtem odstavku 49. člena ZLPP, ki bi
preprečevali lastninsko preoblikovanje pod-
jetja in izdajo odločbe o lastninskem preob-
likovanju podjetja.

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

agencije o odobritvi objavljenega programa
preoblikovanja kršene njegove na zakonu
temelječe pravice oziroma pravna korist ter
se postopka pri agenciji ni udeleževal kot
stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pra-
vic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade RS v Ljubljani. Pritož-
ba zoper odločbo agencije o odobritvi pro-
grama preoblikovanja se vloži pri Agenciji
RS za prestrukturiranje in privatizacijo v
Ljubljani, Kotnikova 28.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom preoblikovanja so na voljo pri Boštja-
nu Petauerju na tel. 061/313-933.

Lesnina IGT, p.o.

Razpisi delovnih mest

Št. 108-1/97 Ob-3244

Na podlagi 41. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) in 17. člena zakona o
Filmskem skladu Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 17/94) ter 14. člena statuta Film-
skega sklada Republike Slovenije razpisu-
jemo prosto delovno mesto

direktorja Filmskega sklada Republi-
ke Slovenije

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:

– visoko izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na

področju kulturnih dejavnosti,
– strokovno poznavanje delovnih proce-

sov na področju kinematografije,
– sposobnosti za organiziranje in vode-

nje dela v kolektivu,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za direk-

torja Filmskega sklada Republike Slovenije
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 45 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »za razpis direktorja – FSRS« na na-
slov: Ministrstvo za kulturo RS, Cankarjeva
5, Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo RS

Št. 108-1/97 Ob-3271

Na podlagi 41. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) ter 40. člena statuta
SNG Opera in balet Ljubljana, razpisujemo
prosto delovno mesto

poslovnega direktorja SNG Opera in
balet Ljubljana.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:

– visokošolsko izobrazbo,
– najmanj pet let ustreznih delovnih iz-

kušenj in ugled v stroki oziroma delovnem
področju zavoda,

– sposobnost organiziranja in vodenja
dela v kolektivu,

– poznavanje glasbeno in glasbeno-gle-
dališke dejavnosti,

– aktivno znanje dveh tujih jezikov.
Ob prijavi na razpis mora kandidat pred-

ložiti tudi program razvoja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za poslov-

nega direktorja SNG Opera in balet 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 45 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici z ozna-
ko: “za razpis poslovnega direktorja – SN-
GOB” na naslov: Ministrstvo za kulturo RS,
Cankarjeva 5, Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo RS

Št. 350-3/97 Ob-3272

Delavski svet Podjetja za gradbeništvo
in vodno gospodarstvo Hidro Koper, Fer-
rarska 10, Koper, v skladu s 35. členom
statuta podjetja razpisuje delovno mesto

direktorja podjetja.
Na razpisano delovno mesto je lahko

imenovan kdor poleg splošnih z zakonom
določenih pogojev izpolnjuje še naslednje
pogoje:

– ima visoko izobrazbo ustrezne smeri
in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri na-
jodgovornejših delih ali da ima višjo izo-
brazbo ustrezne smeri in najmanj pet let
delovnih izkušenj pri najodgovornejših de-
lih ali srednjo izobrazbo ustrezne smeri in
najmanj 10 let delovnih izkušenj pri najod-
govornejših delih,

– ima organizacijske, vodstvene in stro-
kovne sposobnosti, znanja ter izkušnje za
uspešno vodenje podjetja,

– znanje tujega jezika.
Direktor bo imenovan za štiriletno man-

datno obdobje oziroma za čas do vpisa last-
ninskega preoblikovanja podjetja v sodni
register.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
po objavi razpisa na naslov: Hidro Koper,
Ferrarska 10, 6000 Koper, z oznako “za
razpisno komisijo”.

O sklepu v zvezi z razpisom bodo udele-
ženci razpisa obveščeni najpozneje v osmih
dneh po njegovem sprejetju.

Hidro Koper

Ob-3301

Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje, razpisuje prosto delovno mesto

vodje Oddelka za upravne notranje za-
deve.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom o delovnih raz-
merjih in posebnih pogojev, določenih v 4.
členu zakona o delavcih v državnih organih,
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– VII. stopnja strokovne izobrazbe, smer
družboslovna,

– 8 let delovnih izkušenj.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-
ločen s polnim delovnim časom.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev je potrebno poslati na naslov: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom “za
razpis” v roku 15 dni od objave tega razpisa.

Upravna enota Trebnje

Javna naročila

Javni razpisi

Popravki

Št. 351-5/97-1275 Ob-3273

Občina Ljutomer v javnem razpisu za
izbiro izvajalca za izgradnjo primarnega vo-
dovodnega cevovoda od črpališča Lukavci
do Branoslavec, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 43 z dne 18. VII. 1997, Ob-3012
se spremeni prvi odstavek 5. točke razpisa
in pravilno glasi:

“Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na sedežu Občine Ljutomer, na Od-
seku za GJS, okolje in prostorsko plani-
ranje, pri Rošker Ferdinandu, vsak dan
med 8. in 14. uro.”

Občina Ljutomer

Ob-3274

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
objavlja popravek javnega razpisa za prido-
bivanje poroštev Republike Slovenije za po-
sojilne obveznosti pravnih oseb v prvem
polletju 1997 objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 3/97 z dne 24. I. 1997, Ob-214.

Naslov javnega razpisa pravilno glasi:
“Javni razpis za pridobivanje poro-

štev Republike Slovenije za posojilne ob-
veznosti pravnih oseb v obdobju od 1. 7.
1997 do 30. 9. 1997.” in točka VI. roki
prijave (prvi stavek): “Rok prijave je od-
prt do 30. 9. 1997.”

Ob-3275

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
objavlja popravek javnega razpisa o merilih
in pogojih subvencioniranja obrestnih mer
za kratkoročne in dolgoročne kredite, ki jih
podjetja najemajo pri poslovnih bankah ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 9-10/97 z
dne 21. II. 1997, Ob-617.

1. točka:  Predmet  razpisa,  pravilno
glasi:

“Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti razpolaga v obdobju od 1. 7. 1997 do
30. 9. 1997 s sredstvi, namenjenimi inve-
sticijami v gospodarstvu za subvencioni-
ranje obrestnih mer – proračunska po-
stavka št. 4651.”

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 2.0.-3155/97 Ob-3276

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska ul. 11, Infrastruktura, objavlja po-
pravek ponovnega javnega razpisa za izbiro
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izvajalca sanacije predora Semič, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 40, z dne 4.
VII. 1997, št. oglasa 20-2/900/97, Ob-2865.

Popravi se datum v 8. in 9. točki in
pravilno glasi: Rok oddaje ponudb za sa-
nacijo predora Semič je 13. 8. 1997 do 9.
ure. Postopek javnega odpiranja ponudb
se prične istega dne ob 10. uri v prostorih
Slovenskih železnic.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Preklic
Št. 10-61/97 Ob-3316

Komunala, d.o.o., Murska Sobota, pre-
klicuje javni razpis za oddajo del na iz-
gradnji čistilne naprave Murska Sobota
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38-39
z dne 30. VI. 1997, Ob-2837.

Komunala, d.o.o., Murska Sobota

Ob-3317

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Murska Sobota in Komu-
nala, d.o.o., Murska Sobota, kont. oseba
Zver Boštjan, Kopališka 2, Murska Sobota,
tel. 069/31-600, faks 069/31-401.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: izgradnja transforma-
torske postaje za čistilno napravo Murska
Sobota ter vključitev v srednjenapetostno
omrežje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 1 mesecu in/ali v 30 dne-
vih, začetek del 15. 9. 1997, zaključek 5.
10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 8. 1997 do 10. ure,
na naslov Komunala, d.o.o., Murska Sobo-
ta, prevzemnik Zver Boštjan, Kopališka 2,
9000 Murska Sobota, tel. 069/31-600, faks
069/31-401.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in število objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 9.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Mestna občina
Murska Sobota in Komunala, d.o.o., Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Edita Horvat,
Kopališka 2, Murska Sobota, tel.
069/31-600, faks 069/31-401.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala, d.o.o., Murska
Sobota, kont. oseba Zver Boštjan, Kopališ-
ka 2, Murska Sobota, tel. 069/31-600, faks
069/31-401.

Razpisna  dokumentacija  je  na  razpola-
go do 6. 8. 1997 za 20.000 SIT plačljivo
z virmanom, na račun številka
51900-601-12781, 00-19970112.

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 12. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Komu-

nala, d.o.o., Murska Sobota.
Komunala, d.o.o., Murska Sobota

Št. 339/97 Ob-3217

Ministrstvo za znanost in tehnologijo na
podlagi 27. člena zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), Nacionalnega
raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št. 8/95),
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in pravilnika o pogojih in metodologiji izbi-
ranja predlogov za sofinanciranje nakupa in-
formacijske in komunikacijske opreme (Ur.
l. RS, št. 62/95) objavlja

razpis
za zbiranje ponudb za pridobitev
subvencij za nakup informacijske

in komunikacijske opreme
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v

nadaljevanju MZT) bo v letu 1997 spodbuja-
lo razvoj komunikacijske in informacijske
infrastrukture z dodeljevanjem:

A) subvencij specialnim knjižnicam, ki
opravljajo knjižnično informacijsko dejav-
nost za potrebe širšega kroga uporabnikov
na področju raziskovalne dejavnosti, za na-
kup najnujnejše informacijske in komuni-
kacijske opreme (modem, osebni računal-
nik, druga oprema) za priključitev na
omrežje ARNES/Internet in sodelovanje v
sistemu COBISS (do višine 100% vredno-
sti opreme),

B) subvencij specializiranim informacij-
skim centrom po znanstvenih področjih za
nakup informacijske in komunikacijske opre-
me, če je njihova dejavnost sofinancirana iz
proračunskih sredstev MZT (do 100% vred-
nosti opreme).

Prijava na razpis mora vsebovati:
1. podatke o prijavitelju - na prijavnem

obrazcu, ki ga dobite na recepciji MZT v
Ljubljani, Slovenska 50, v tajništvu Oddelka
za informacijsko infrastrukturo MZT v Mari-
boru,  Prešernova  17  (tel.  062/222-333),  ali
na Internetu (http://www.mzt.si/ik-opre-
ma97.html),

2. dokumentacijo, iz katere je razviden
obseg knjižnične informacijske dejavnosti
prijavitelja (vključno s poimenskim sezna-
mom redno zaposlenih delavcev v knjižnici
oziroma specializiranem informacijskem
centru),

3. izjavo, da bo prijavitelj storitve omrež-
ja ARNES/Internet uporabljal izključno za
potrebe svoje RR dejavnosti ter za knjižnič-
no informacijsko dejavnost,

4. izjavo, s katero prijavitelj zagotavlja
vključitev kataloga znanstvene in strokov-
ne literature svoje knjižnice ter bibliografij
svojih raziskovalcev v sistem COBISS v

letu 1997, če še nima podpisane pogodbe z
IZUM-om o sodelovanju v sistemu CO-
BISS,

5. načrt komunikacijskega in računal-
niškega opremljanja z utemeljitvijo, tehnič-
ne podatke o potrebni opremi in predračune
dobaviteljev opreme. Iz načrta mora biti raz-
vidno, s kakšno računalniško in komunika-
cijsko opremo prijavitelj že razpolaga.

Merila za izbiro predlogov:
– obseg knjižnične informacijske dejav-

nosti,
– relevantnost in dostopnost knjižničnega

informacijskega gradiva za uporabnike iz-
ven organizacije,

– izpolnjevanje kompatibilnosti opreme z
zahtevami omrežja ARNES in s priporočili
za opremo v sistemu COBISS.

Splošni pogoji
1. Razpis je odprt do izčrpanja razpolož-

ljivih sredstev za ta namen, najdlje pa do
30. 10. 1997.

2. Pisne prijave z dokumentacijo morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oz-
nako “Komunikacijska oprema” na naslov:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Odde-
lek za informacijsko infrastrukturo, Maribor,
Prešernova 17.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Št. 97/97 Ob-3218

Javni razpis
natečaj katalog Haloz

Na javni razpis lahko kandidirajo samo-
stojni podjetniki oziroma druge pravne ose-
be do vključno 1. 8. 1997 do 8. ure.

Kandidati pošljejo prijavo za natečaj v
zaprti kuverti z napisom “Natečaj katalog
Haloz” (spredaj levo spodaj) na naslov: pro-
jektni svet VTC 11 Haloze z sedežem v
Občini Videm, Videm pri Ptuju 42, Videm
pri Ptuju.

Prednost pri izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo imeli tisti, ki bodo predlo-
žili:

– celovito rešitev (3 jezična izvedba,
SLO, NEM, ANG),

– izvirno rešitev,
– možnost odloženega plačila,
– specificirano ceno ponudbe,
– konkurenčno ceno in ugodne plačilne

pogoje,
– rok za izvedbo je 6 mesecev od podpi-

sa pogodbe v nakladi ca 100.000 izvodov
kataloga, 1.000 kom VHF spota, 1.000 CD.
Obseg kataloga ocenjujemo na 50 strani A5
s ca. 100 slikami,

– z navedbo referenc, dostavljenimi
vzorci in podano idejno rešitev,

– podano boniteto in izpis iz registra de-
javnosti.

Komisija za odpiranje ponudb in izbiro
najugodnejšega ponudnika bo razpravljala
o ponudbah v roku 10 dni od dneva spreje-
ma vlog in v roku 30 dni bo obvestila vse
kandidate o izbiri.

Zainteresirani kandidati lahko dobijo vse
potrebne dodatne informacije pri lokalni
razvojni agenciji “Halo”, d.o.o., Pristava
21/a, 2282 Cirkulane, tel. 062/761-285,
mob.: 0609/617-919, faks: 062/223-471
(vsak delovnik od 7. do 15. ure).

Občina Videm
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Ob-3219

Občina Gornji Grad 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 obnovitvenih del na

lokalni cesti Bočna–Otok–Podhom
1. Investitor je Občina Gornji Grad, At-

temsov trg 3, Gornji Grad.
2. Predmet razpisa je izbor izvajalca ob-

novitvenih del ceste L 5518 Bočna–Otok–
Podhom.

3. Orientacijska vrednost del po projek-
tantskem predračunu je ca. 55.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je september
1997.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
v odvisnosti od razpoložljivih finančnih
sredstev investitorja. V tem primeru ponud-
niki nimajo pravice do uveljavljanja odškod-
nine iz tega naslova.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, plačilni pogo-
ji, reference na dosedanjih delih in ostale
prednosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del.

Ponudnik naj posebej navede možnost in
čas delnega odloga plačila ali kreditiranja.

7. Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine iz 12. člena citirane pogodbe.

8. Razpisana dokumentacija je na voljo
na Občini Gornji Grad, Attemsov trg 3. In-
teresenti jo lahko dvigujejo na podlagi potr-
dila o plačilu 15.000 SIT nepovratnih sred-
stev, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun
investitorja št. 52810-630-10105.

Vsa potrebna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki dobijo po telefonu na
št. 063/843-068 Franc Poznič.

9. Investitor si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

10. Rok za oddajo ponudb je 19. 8. 1997
do 12. ure. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za obnovo
ceste Bočna–Otok–Podhom”.

11. Odpiranje ponudb bo 19. 8. 1997 ob
13. uri v sejni sobi Občine Gornji Grad.

Predstavnik ponudnika mora predložiti
pisno pooblastilo za svojo prisotnost pri od-
piranju ponudb.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Gornji Grad

Št. 16/97 Ob-3220

Na podlagi določil 18. in 19. člena zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
lokalne ceste L3710 Plavje–Urbanci
1. Investitor: Mestna občina Koper, Urad

za okolje in prostor, Verdijeva ulica 6, Ko-
per.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokal-
ne ceste L3710 Plavje–Urbanci.

3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo ponudniki dobijo vsak delovni
dan na sedežu Urada za okolje in prostor,
Verdijeva 6 v tajništvu od 8 do 12. ure proti

plačilu 15.000 SIT z virmanom na Ž.R.
Mestne občine Koper, št. 51400-845-20561.

4. Orientacijska vrednost del je:
17,000.000 SIT.

5. Predvideni začetek del je: takoj po pod-
pisu pogodbe, predvidoma 15. septembra
1997 zaključek pa 30 dni po pričetku del.

6. Način plačila: z enkratno situacijo po
zaključku del, oziroma predaji objekta in-
vestitorju. Cene so nespremenjene do konca
gradnje.

7. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancija izvedenih del,
– ostale ugodnosti.
8. Najcenejši ponudnik ni obvezno naju-

godnejši.
9. Ponudniki lahko ponudijo tudi izved-

bo “na ključ”.
10. Ponudbe v zapečateni kuverti z oz-

nako “Ne odpiraj – javni razpis za rekon-
strukcijo lokalne ceste L3710 Plavje–Ur-
banci je potrebno dostaviti najkasneje do
torka, 2. septembra 1997 do 13. ure na na-
slov: Mestna občina Koper, Urad za okolje
in prostor, Verdijeva ulica 6, 6000 Koper –
tajništvo, ko bo tudi odpiranje ponudb.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni.

Št. 16/97 Ob-3221

Na podlagi določil 18. in 19. člena zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
strehe na stavbi Hrvatini št. 74 (sedež

KS Hrvatini)
1. Investitor: Mestna občina Koper, Urad

za okolje in prostor, Verdijeva ulica 6, Ko-
per.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija stre-
he na stavbi Hrvatini št. 74.

3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo ponudniki dobijo vsak delovni
dan na sedežu Urada za okolje in prostor,
Verdijeva 6 v tajništvu od 8. do 12. ure proti
plačilu 15.000 SIT z virmanom na Ž.R.
Mestne občine Koper, št. 51400-845-20561.

4. Orientacijska vrednost del je:
4,000.000 SIT.

5. Predvideni začetek del je: takoj po
podpisu pogodbe, predvidoma 15. septem-
bra 1997 zaključek pa 30 dni po pričetku
del.

6. Predvideni začetek del je: 15. septem-
bra, zaključek pa 14. oktobra 1997.

7. Način plačila: z enkratno situacijo po
zaključku del v višini 80% vrednosti izvrše-
nih del, 20% po primopredaji del.

8. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancija izvedenih del,
– ostale ugodnosti.
9. Najcenejši ponudnik ni obvezno naju-

godnejši.
10. Ponudniki lahko ponudijo tudi izved-

bo “na ključ”.
11. Ponudbe v zapečateni kuverti z oz-

nako “Ne odpiraj – javni razpis za rekon-

strukcijo strehe na stavbi Hrvatini št. 74 je
potrebno dostaviti najkasneje do torka, 2.
septembra 1997 do 13. ure na naslov: Mest-
na občina Koper, Urad za okolje in prostor,
Verdijeva ulica 6, 6000 Koper – tajništvo,
ko bo tudi odpiranje ponudb.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni.

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor

Ob-3222

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Ivo Lah, d.i.a., Župančičeva 6, Ljub-
ljana, tel. št. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: izdelava, dobava in
montaža opreme in inventarja za študentski
blok V. v študentskem naselju v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 60,000.000
SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 12. 10. 1997, za-
ključek 12. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov Breg 14, Ljubljana, Mercator Op-
tima inženiring, d.o.o., prevzemnik Merca-
tor Optima inženiring, d.o.o., Breg 14, 1000
Ljubljana, tel. št. 1253-244, faks 224-943.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo
25. 8. 1997 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo
za šolstvo in šport, odpiranje vodi Mercator
Optima inženiring, d.o.o., Breg 14, 1000 Ljub-
ljana, tel. št. 1253-244, faks 224-943.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 15. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mercator Optima, d.o.o.,
kont. oseba Sanjko Ivo, Breg 14, 1000 Ljub-
ljana, tel. št. 1253-244, faks 224-943.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 8. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: predložiti dokazilo o pla-
čilu, na račun št. 50101-601-44413.

Ponudba mora veljati do: 30 dni, 12. 10.
1997.

Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Ivo Lah,

d.i.a.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Ob-3223

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Oddelek za
druž. dejav., Heroja Staneta 1, Maribor.

2. Navedba vsebine: dobava in montaža
opreme za OŠ Bojan Ilich.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,600.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 1 mesecu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1997 do 13. ure,
na naslov Staninvest, Grajska ul. 7, 2000
Maribor, tel. št. 225-011, faks 222-079, so-
ba št. 202.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 1997
ob 9. uri na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, odpiranje vodi Strdin Teja, Heroja Sta-
neta 1, Maribor, klet.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa:

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Staninvest, kont. oseba Str-
din Teja, Grajska ul. 7, Maribor, tel. št.
225-011, faks 222-079, soba št. 212.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 8. 1997 za 7.000 SIT. Plačljivo: z
virmanom, na račun številka:
51800-601-11903.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 21. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 9. 1997.
Staninvest Maribor, p.o.,

Maribor

Št. 403-70/97 Ob-3231

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Laško, kont. oseba Olga Šola,
Mestna ulica 2, Laško, tel. št. 063/731-122,
faks 063/731-769, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: podaljšanje levoobrež-
nega kanala v Laškem, v obsegu:

– preddela,
– zemeljska dela,
– polaganje cevi,
– revizijski jaški,
– ostala dela (preizkus vodotesnosti) v

Laškem.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 15 mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 60 delovnih dneh, zače-
tek 15. 10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Laško, prevzemnik Obči-
na Laško, tajništvo urada župana, Mestna
ulica 2, Laško, tel. št. 063/731-122, faks
063/731-769.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 1997
ob 12. uri na naslovu: Občina Laško, komi-
sija za izvedbo javnega razpisa, Mestna uli-
ca 2, Laško, tel. št. 063/731-122, faks
063/731-769, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Laško, kont. oseba
Olga Šola, Mestna ulica 2, Laško, tel št.
063/731-122, faks 063/731-769, soba št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 8. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: na ŽR ali pri blagajni Ob-
čine Laško na račun št. 50710-630-10131
sklic na št. 00 789091.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 21. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

Peter Hrastelj.
Občina Laško

Ob-3232

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Univerza v Ljubljani Veterinarska fa-
kulteta, kont. osebi dr. Anton Vengust; dr.
Renata Lindtner, Gerbičeva 60, Ljubljana,
tel. št. 1779-100, faks 332-243.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: laboratorijsko pohiš-
tvo za:

a) Inštitut za zdravstveno varstvo perut-
nine in

b) Inštitut za higieno in patologijo pre-
hrane.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:

a) 9,000.000 SIT;
b) 16,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: takoj.
5. Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-

vane kvaliteta, ponudbena cena, izvedbeni
rok, garancija, reference, plačilni pogoji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 25. 8. 1997 do 10. ure
na naslov UL Veterinarska fakulteta, UL
Veterinarska fakulteta, prevzemnik vlo-
žišče, Gerbičeva 60, Ljubljana, tel. št.
1779-107.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 9.
1997 ob 10. uri na naslovu:  Veterinarska
fakulteta, v sejni sobi II. nadst., odpiranje
vodi dr. Anton Vengušt, Gerbičeva 60, Ljub-
ljana, tel. št. 1779-239.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1997.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarska fakulteta, kont.
oseba a) dr. R. Lindtner – inšt. za zdr. v.
perutnine; b) dr. A. Vengušt – inšt. za patol.
prehrane, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana,
tel. št. a) 1779-241; b) 1779-239, faks
332-243.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum objave razpisa 11. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: prof. dr.

Milan Pogačnik, dekan.
Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Št. 601-6/97-1367 Ob-3233

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Ljutomer objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovnošolskih

otrok v Občini Ljutomer, za šolsko leto
1997/98

1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer.

2. Predmet razpisa so prevozi osnovno-
šolskih otrok za naslednje osnovne šole v
Občini Ljutomer:

– Osnovna šola Križevci,
– Osnovna šola Mala Nedelja,
– Osnovna šola Janka Ribiča, Ceza-

njevci,
– Osnovna šola Ivana Cankarja, Ljuto-

mer,
– Osnovna šola Cvetka Golarja, Ljuto-

mer,
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– Osnovna šola Stročja vas,
– Osnovna šola Razkrižje.
Učence je potrebno prepeljati k pouku v

dopoldanskem času po že ustaljenih relaci-
jah. Nove proge do 4 km se uvajajo v OŠ
Stročja vas in OŠ Razkrižje.

3. Vse informacije o šolskih prevozih in
razpisno dokumentacijo je možno dobiti pri
naročniku oziroma po tel. 069/81-712 int.
265 pri Suzani Lovrec in neposredno na
posamezni šoli.

4. Vrednost javnega naročila je 25 mio
SIT za šolsko leto 1997/98.

5. Ponudba mora v skladu z zakonom in
navodilom o vsebini in obliki obrazcev za
objavo namere o oddaji javnega naročila,
javnega razpisa in izida javnega razpisa v
Uradnem listu RS in določitvi enotnih obraz-
cev za objavo (Ur. l. RS, št. 41/97).

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena za prevoženi kilometer,
– fiksnost cen,
– ugodnosti, ki jih nudi prevoznik za

učence na svojih rednih progah po šolski
vozovnici ali ugodnosti za morebitne po-
sebne prevoze med šolskim letom, ki niso
predmet tega razpisa,

– druge ugodnosti.
7. Ponudba se lahko odda za prevoze

vseh šol, ki so navedene v razpisu, skupno
ali za posamezno šolo. Ne glede na skleni-
tev pogodbe o opravljanju prevozov skupno
ali za posamezno šolo za prevoze do 4 km,
katere podpisnik bo Ministrstvo za šolstvo
in šport in nad štiri kilometre, katere podpi-
snik bo Občina Ljutomer, morajo biti iz-
stavljeni računi:

– mesečni obračun za vsako šolo pose-
bej do 4 km,

– mesečni obračun za vsako šolo pose-
bej nad 4 km,

– obračun mesečnih vozovnic z javnim
prevozom za vsako šolo posebej.

8. Opravljeni prevozi se obračunavajo
mesečno po opravljeni storitvi do 5. tekoče-
ga meseca za pretekli mesec; račun pa je
plačljiv v roku 20 dni po izstavitvi računa.

9. Interesenti morajo oddati ponudbe v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za šolske prevoze”, do 18. avgusta
1997 do 12. ure, na naslov: Občina Ljuto-
mer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer, z izpisom
ponudnika na zadnji strani ovojnice.

10. Javno odpiranje ponudb bo na dan
izteka razpisnega roka ob 13. uri v sejni sobi
naročnika, III. nadstropje. Ponudniki bodo o
izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni
v roku 5 dni po odpiranju ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
nepredvidenih spremembah na začetku šol-
skega leta 1997/98 ali med letom z izbranimi
ponudniki ne sklene pogodbe oziroma se med
letom sproti dogovarja o spremembah prevo-
zov otrok tega razpisa za potrebe občine.

Občina Ljutomer

Št. 76/97 Ob-3237

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ajdovščina, kont. oseba Dragica
Fiegl, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, tel.
065/61-081, faks 065/63-313.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi učencev v os-

novne šole za šolsko leto 1997/98.
  1. Kratek opis: prevozi učencev za Os-

novno šolo Danila Lokarja Ajdovščina.
Orientacijska vrednost 5,600.000 SIT.
  2. Kratek opis: prevozi učencev za Os-

novno šolo Dobravlje, s podružnicama Čr-
niče in Skrilje.

Orientacijska vrednost 8,000.000 SIT.
  3. Kratek opis: prevozi učencev za Os-

novni šoli Otlica in Col s podružnico Pod-
kraj.

Orientacijska vrednost 4,000.000 SIT.
3. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 9. 1997, zaklju-
ček 24. 6. 1998.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 11. 8. 1997 do 14. ure,
na naslov Občina Ajdovščina, prevzemnik
glavna pisarna, Gregorčičeva 20, Ajdovšči-
na, tel. 065/61-081, faks 065/63-313.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 8.
1997 ob 7. uri, na naslovu: Občina Ajdovš-
čina, odpiranje vodi Fiegl Dragica, Cesta 5.
maja 6a, Ajdovščina, tel. 065/61-081, faks
065/63-313, sejna soba.

6. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 8. 1997.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ajdovščina, kont.
oseba Fiegl Dragica, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. 065/61-081, faks
065/63-313.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 8. 1997.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 29. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

Kazimir Bavec.
Občina Ajdovščina

Ob-3238

Občina Cerknica, na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odred-
be o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zakona
o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96) in 36. člena
zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št.
80/95), objavlja

javni razpis
za obnovo centralne čistilne naprave

Cerknica
1. Investitor: Občina Cerknica, C. 4. ma-

ja 53, Cerknica.
2. Predmet razpisa: obnova centralne či-

stilne naprave Cerknica v naselju Dolenja
vas.

3. Orientacijska vrednost vseh del: ca.
45,800.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je po podpisu
pogodbe predvidoma september 1997, rok
za dokončanje december 1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.

6. Ponudba mora vsebovati dokumente
navedene v razpisnih pogojih.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

7. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica ali
jih dostavite v sprejemno pisarno Občine
Cerknica.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za obnovo cen-
tralne čistilne naprave Cerknica”.

Kolikor pride zadnji dan za oddajo po-
nudb na dela prost dan, je dan oddaje prvi
naslednji delovni dan.

8. Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1997
ob 12. uri v pisarni župana Občine Cerkni-
ca.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo
o plačilu pristojbine v višini 7.000 SIT na
ŽR 50160-630-810321 z namenom nakazila
“Pristojbina za razpis obnova centralne či-
stilne naprave Cerknica”.

Vsa dodatna pojasnila daje Samo Mlinar
inž. grad. ali Janez Sterle inž. grad. na tel.
061/793-313, int. 38, od 7. do 15. ure.

11. Investitor si pridržuje pravico, dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanih, glede na
razpoložljiva sredstva.

V tem primeru ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine.

12. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo ponudnikom vrnjene neod-
prte.

Občina Cerknica

Št. 162/VII-97 Ob-3239

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo tovornega vozila
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje, Koroška 37/b, Velenje.
2. Predmet javnega razpisa: izbira naju-

godnejšega ponudnika za nabavo tovornega
avtomobila.

3. Tehnične zahteve:
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– trostranski prekucnik 4×4 nosilnost
8000 kg,

– motor: dizel 4-taktni z direktnim ubriz-
gavanjem goriva na izpušne pline, max. moč
230 PS pri 2400 obrt/min; max. moment
780 Nm pri 1200–1500 obr/min,

– menjalnik: ZF sinhroniziran z ZF od-
gonom,

– volan: servo volan nastavljiv po višini
in nagibu,

– zavore: 2 krožne zračne zavore z zrač-
no vzmetnim akumulatorjem in ALB – re-
gulatorjem ter motorno zavoro,

– kabina: hidravlična prekucna 65° s tri-
delnim brisalcem stekel,

– max. vzpon: 70% pri 16000 kg,
– velikost prekucnika: 4000 × 2300 ×

600.
4. Cena in plačilni pogoji:
– 13,000.000 SIT,
– 20% gotovina,
– 80% leasing ali odloženo plačilo.
5. Dobavni rok: prednost bodo imeli do-

bavitelji s čimkrajšim dobavnim rokom.
6. Pogoji razpisa:
– garancija 1 leto na komplet,
– in 2 leti na motor, menjalnik osi.
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 Sloveniji,
izbran dobavitelj bo moral v garancijski do-
bi na poziv uporabnika odpraviti napake v
najkrajšem možnem času in tako, da ne bi
motil obratovanja.

V primeru, da ponudnik v garancijski
dobi in v s pogodbo določenem času ne bo
opravil napake, ima naročnik pravico napa-
ke v garancijski dobi odpraviti sam ali z
drugim izvajalcem na račun dobavitelja.

7. Elementi ponudbe morajo biti urejeni
po naslednjih točkah:

7.1. Podatki o ponudniku:
– firma, oziroma ime ponudnika,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbeno ceno fco

Velenje, ki mora 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,
– o zagotovljenih navodilih za ravnanje

z opremo v slovenskem jeziku,
– o času veljavnosti ponudbe,
– da se v celoti strinja z razpisnimi pogoji

ter da bodo ti pogoji v celoti sestavni del
pogodb in v primeru spora temeljni doku-
ment, ki opredeljuje pogodbeno obveznost.

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
– trostranski prekucnik 4 × 4,
– motor,
– menjalnik,
– volan,
– zavore,
– kabina,
– max. vzpon.
7.4. Cena vozila in plačilni pogoji.
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.
7.7. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
8. Interesenti morajo oddati ponudbe na

naslov: Komunalno podjetje Velenje, p.o.,
Koroška 37/b, 3320 Velenje, v 20 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, do 11.
ure, kjer bo istega dne ob 12. uri tudi odpi-
ranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo na jav-
nem odpiranju prisotni, morajo imeti pisme-
no pooblastilo za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj”
in “ponudba za tovorno vozilo”.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni najka-
sneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 162/VII-97 Ob-3240

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nabavo vozila VW Caddy kombi 1.9 SD

1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-
nje, Koroška 37/b, Velenje.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naju-
godnejšega ponudnika za nabavo kombini-
ranega vozila VW Caddy kombi 1.9 SD.

3. Tehnične zahteve:
– kombinirano vozilo,
– nosilnost 550 kg,
– servo volan,
– elektronska zaponka motorja,
– termo stekla.
4. Cena in plačilni pogoji: 2,000.000 SIT.
5. Dobavni rok: prednost bodo imeli do-

bavitelji s čimkrajšim dobavnim rokom.
6. Pogoji razpisa:
– enoletna garancija,
– dokumentacija o vozilu v slovenskem

jeziku,
– zagotovljen servis v Sloveniji.

7. Elementi ponudbe morajo biti urejeni
po naslednjih točkah:

7.1. Podatki o ponudniku.
7.2. Izjava ponudnika:
– da je ponujeno vozilo tehnološko so-

dobno,
– da ima garancijo kvalitete v skladu z

evropskimi strokovnimi standardi.
7.3. Zahteve investitorja:
– tip vozila,
– nosilnost,
– stekla,
– volan,
– motor.
7.4. Cena vozila in plačilni pogoji.
7.5. Dobavni rok.
7.6. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov.
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: Komunalno podjetje Velenje, p.o.,
Koroška 37/b, 3320 Velenje, v 20 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, do 11.
ure, kjer bo istega dne ob 12. uri tudi odpi-
ranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo na jav-
nem odpiranju prisotni, morajo imeti pisme-
no pooblastilo za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj”
in “ponudba za kombinirano vozilo”.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni najka-
sneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.

Komunalno podjetje Velenje, p.o.

Št. 006-5/97 Ob-3234

Občina Logatec objavlja na podlagi za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97)

javni razpis
za izbiro prevoznikov za opravljanje

dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok
v Občini Logatec za šolsko leto 1997/98

1. Naročnik: Občina Logatec, Tržaška
cesta 15, Logatec.

2. Predmet razpisa: izvajanje dnevnih
prevozov osnovnošolskih otrok iz Občine
Logatec v šolskem letu 1997/98 za nasled-
nje šole:

a) OŠ “8 talcev” Logatec - relacija:
Laze - Logatec,
Martinj hrib - Logatec,
Rovte - Logatec.
b) OŠ Tabor Logatec - relacija:
Hotedršica, Kalce - Gor. Logatec,
Grčarevec - Gor. Logatec,
Dol. Logatec - Gor. Logatec,
Logaške Žibrše - Gor. Logatec,
Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše, Pet-

kovec, Zaplana - Gor. Logatec,
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Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše - po-
družnična OŠ Rovtarske Žibrše.

c) OŠ Rovte - relacija:
Logatec - Petkovec - Rovte,
Gradišče, Celerije - Rovte,
Vrh Sv. Treh Kraljev, Hleviše, Zavratec

- Rovte,
Praprotno Brdo - Rovte,
Kurja vas - Rovte,
Lavrovec, Vrh Sv. Treh Kraljev,
Hlevni vrh, Hleviše - podružnična OŠ

Vrh Sv. Trije Kralji.
d) OŠ Ivan Cankar Vrhnika - relacija:
Gor. Logatec - Vrhnika.
3. Informacije in podrobnejše podatke

lahko ponudniki dobijo v vložišču Občine
Logatec vsak dan med 8. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov je 24,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve,

– ponujena izhodiščna cena,
– način korekcije in povečevanja cene,
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– plačilni pogoji,
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi

najugodnejši.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter na-

slov ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra oziroma po-

trdilo o priglasitvi dejavnosti, ki ne sme biti
starejše od 3 mesecev ter odločbo o izpol-
njevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– točno relacijo za katero se prijavlja,
– brutto ceno polnega prevoženega kilo-

metra ali ceno mesečne vozovnice za učen-
ca v primeru, da ponuja prevoze na rednih
avtobusnih linijah,

– tip in starost vozila, s katerim konkuri-
ra za prevoze na posamezni relaciji,

– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozil,
– možnost kombinacije pogodbenih in

rednih prevozov,
– plačilne pogoje in fiksnost cene,
– reference (izkušnje pri prevozih šo-

loobveznih otrok),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ponudniki oddajo ponudbe za vsako re-

lacijo posebej.
7. Ponudbe, opremljene z vso dokumen-

tacijo in z oznako “Ne odpiraj - javni razpis
za prevoze”, je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici v roku 20 dni od objave tega razpi-
sa na naslov: Občina Logatec, Tržaška c.
15, 1370 Logatec.

8. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 8.30 v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj poob-
lastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb.

10. Naročnik si pridržuje pravice spre-
membe časa prihoda oziroma odhoda ter
števila učencev.

Št. 006-6/97 Ob-3235

Občina Logatec objavlja na podlagi za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in odredbe o obvezni vsebini razpisne in

ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje vodovoda

v naselju Martinj hrib, Logatec
1. Naročnik: Občina Logatec, Tržaška

15, Logatec.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda

za območje Martinj hriba - gradbena in in-
stalacijska dela.

3. Okvirna vrednost del: 5,200.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del: september 1997,
– končanje del: oktober 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– dokaz o registraciji za zahtevano de-

javnost,
– usposobljenost in sposobnost za izva-

janje razpisanih del,
– ponudbena cena oblikovana s fiksnimi

cenami za enoto po ponudbenem popisu za
čas gradnje,

– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– zagotavljanje kvalitete del in garancij-

ski rok,
– reference iz področja izvajanja tovrst-

nih del,
– kalkulativne osnove za sestavo cen,
– druge morebitne ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
6. Naročnik si pridržuje pravico, da spre-

meni obseg del glede na razpoložljiva sred-
stva pri čemer izvajalec ni upravičen do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

7. Razpisna dokumentacija: tehnično po-
ročilo, situacijski načrt in popis del kot pod-
laga za sestavo ponudbe z razpisnimi pogoji
se lahko dvignejo od dneva razpisa dalje do
vključno desetega dne po objavi tega razpi-
sa, vsak delovni dan od 8. do 10. ure na
Občini Logatec, Tržaška 15 pri Ivanu Pova-
leju (tel. 741-270). Ponudniki morajo ob
dvigu razpisne dokumentacije vplačati 5.000
SIT nepovratnih sredstev na Občini Loga-
tec.

8. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “izgradnja vodo-
voda”) na naslov Občina Logatec, Občinski
urad, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, v
dvajsetih dneh po objavi tega razpisa.

9. Ponudba naj vsebuje tudi:
– podatke o ponudniku,
– podatke o finančnem stanju (BON 1,

BON 2 oziroma BON 3),
– terminski plan,
– opcija ponudbe.
10. Odpiranje ponudb bo prvi torek po

izteku razpisnega roka ob 9.30 v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj poob-
lastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo pismeno obveščeni
o odpiranju ponudb in izbiri najugodnejše-
ga ponudnika v 15 dneh po odpiranju.

Občina Logatec

Št. 73/97 Ob-3242

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/96 ter Ur. l.

RS, št. 59/96) ter na podlagi odredbe o ob-
vezni vsebini razpisne dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izvajanje del pri obnovi cestišča na

Ljubljanski cesti v Velenju
1. Naročnik: Mestna občina Velenje, KS

Staro Velenje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

obnovo cestišča Ljubljanske ceste v Vele-
nju v dolžini 122 metrov.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.

4. Predviden rok pričetka del je 15. 9.
1997, dokončanje del pa 15. 10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, pri čemer najnižja ce-
na ni merilo za izbor izvajalca,

– način plačila in fiksnost cen,
– reference za izvajanje tovrstnih del,
– usposobljenost in sposobnost izvajal-

ca,
– rok izvedbe,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe.
Opozorilo: naročnik si pridržuje pravico

določiti eventualno manjši obseg del od raz-
pisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva
ali odstopiti od pogodbe. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do uveljavitve od-
škodnine iz tega naslova.

6. Ponudbe morajo biti dostavljene do
20. 8. 1997 do 11. ure v tajništvo Urada za
javne gospodarske službe Mestne občine
Velenje,  Titov trg 1 (soba 6/1).

Na kuverti mora biti jasno in čitljivo na-
pisano “Obnova Ljubljanske ceste” in “Ne
odpiraj – ponudba”.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in mora prispeti na naveden naslov najka-
sneje do roka za oddajo ponudb.

7. Odpiranje ponudb bo javno ob 12. uri
v sejni sobi Urada za javne gospodarske
službe Mestne občine Velenje.

8. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v tajništvu Urada za javne gospo-
darske službe Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, soba št. 6/IV. Stroške dokumentacije,
ki znašajo 10.000 SIT, plačate na ŽR KS
Staro Velenje, št. 52 800-645-66253.

Projektna dokumentacija je na vpogled v
tajništvu Urada za javne gospodarske služ-
be Mestne občine Velenje Titov trg 1 (soba
6/1) vsak dan od 8. do 12. ure.

Kontaktna oseba je Ciril Kemperle, tel.
063/851-195.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva
oddaje ponudb.

Mestna občina Velenje
KS Staro Velenje

Št. 55/97 Ob-3246

Na podlagi odredbe 18. in 19. člena za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavlja Občina Črenšovci

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kanalizacije in čistilne naprave v KS
Črenšovci – I. faza

1. Naročnik: Občina Črenšovci, Prek-
murske čete 20, Črenšovci, Črenšovci.
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2. Predmet javnega naročila: izgradnja
kanalizacije in čistilne naprave v KS Čren-
šovci – I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Predvideni rok izgradnje: od 1. 10.
1997 do 1. 7. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– ostala merila določena z razpisno do-

kumentacijo.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti

naročniku najkasneje do 12. ure tridesetega
dne od objave razpisa.

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj, ponudba za
izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v
KS Črenšovci – I. faza”.

Na kuverti mora biti naslov naročnika,
na hrbtni strani kuverte pa naslov pošiljate-
lja.

7. Javno odpiranje ponudb bo drugi de-
lovni dan po poteku razpisnega roka v sejni
sobi Občine Črenšovci ob 12. uri.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 5 dni po odpiranju po-
godb.

9. Zainteresirani naročniki lahko v ra-
zpisnem roku, vsak delovni dan dvignejo
razpisno dokumentacijo na podlagi predhod-
ne predložitve dokazila o vplačilu 10.000
SIT za stroške, ki se nakažejo na ŽR Občine
Črenšovci št. 51920-630-76155. Na ome-
njenem naslovu lahko ponudniki dobijo na
vpogled tudi kompletno projektno doku-
mentacijo.

10. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim naročilom lahko ponudniki dobijo pri
podjetju Atrij, d.o.o., Gajska 39, Odranci –
Kolarič Anton tel. 069/71-245.

Občina Črenšovci

Št. 250/97 Ob-3248

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime in oziroma naziv in sedež naroč-

nika: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
ba Štefan Krapše, Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica, tel. št. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 27/III.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi osnovnošol-

skih otrok za šolsko leto 1997/98 v Mestni
občini Nova Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 9. 1997, zaklju-
ček 24. 6. 1998 po šolskem koledarju.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1997 do 12. ure

na naslov Mestna občina Nova Gorica, prev-
zemnik Oddelek za družbene dejavnosti –
tajništvo, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Go-
rica, tel. št. 065/28-011, faks 065/21-233,
soba št. 27/III.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1997
ob 12.15 na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Silva Tišma, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica, tel. št. 065/28-011,
faks 065/21-233, steklena dvorana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 8. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Nova Gori-
ca, kont. oseba Štefan Krapše, Trg E. Kar-
delja 1, Nova Gorica, tel. št. 065/28-011,
faks 065/21-233, soba št. 27/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 8. 1997.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 777-11/97 Ob-3249

Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na
podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izgradnjo čistilne naprave
1. Naročnik del je Občina Litija, Jerebo-

va ul. 14, Litija.
2. Predmet razpisa je izbiranje izvajalca,

ki bo izvajal izgradnjo čistilne naprave v
Litiji za 1000 EE.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak dan od 8. do 14. ure na Oddelku za
gospodarsko infrastrukturo v Občini Litija,
Jerebova ul. 14, Litija, pri načelniku oddel-
ka Antonu Koviču (kontaktna oseba), tel.
061/881-211 int. 109 in Blažu Zarniku int.
203. V tem času bo možen tudi vpogled v
celotno projektno dokumentacijo - PGD,
PZI.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na osnovi predhodne predloži-
tve dokazila o vplačilu 75.000 SIT nepo-
vratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro ra-
čun 50150-630-810316 - proračun Občine
Litija - javni razpis.

4. Orientacijska vrednost investicije je
55,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je leto
1997 ali 1998. Dela se bodo izvajala fazno.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– finančni pogoji in plačilni pogoji,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– ostale ugodnosti ponudnika.

7. Dokumentacija, ki jo morajo predlo-
žiti ponudniki:

– firma oziroma ime ponudnika,
– veljavna registracija za dejavnost, re-

gistracija mora biti overjena, vendar overje-
nost ne sme biti starejša od 30 dni,

– potrdilo podružnične Agencije RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
oziroma pristojnega gospodarskega sodišča
oziroma Okrožnega sodišča - stečajni odde-
lek, da firma ni v postopku stečaja oziroma
prisilne poravnave,

– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,

– reference pri izvajanju tovrstnih del
(spisek objektov),

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– podatki o razpoložljivih kadrih in nji-

hovi strokovni usposobljenosti,
– podatki o boniteti poslovanja ne sta-

rejši od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2,
oziroma BON 3),

– opcijski rok (najmanj 60 dni po odpi-
ranju ponudb),

– pisno izjavo, da si je ogledal teren,
kjer se bo gradila čistilna naprava, da je
seznanjen s pogoji graditve ter da je sezna-
njen z obsegom del in potrebnimi materiali,

– pisno izjavo o strinjanju z razpisnimi
pogoji,

– pisno izjavo, da bo zavaroval predmet
investicije v času izvajanja del od morebit-
ne škode,

– pisno izjavo, da ima ponudnik za raz-
pisana dela proste kapacitete,

– plan izvajanja tekoče kontrole in meri-
tev v smislu zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti opravljenih del,

– izpolnjen vzorec pogodbe naročnika,
– potrjeno bančno garancijo za resnost

ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– potrjeno bančno garancijo za dobro iz-

vedbo pogodbenih obveznosti v višini 20%
ponudbene vrednosti,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,

– število pogodb v izvajanju,
– navedbo pooblaščene osebe ponudni-

ka, ki daje tolmačenja v zvezi z ponudbo.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti

oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

8. 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 po-
dizvajalcev.

9. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventuelno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
(fazna gradnja) ali po izbiri najugodnejšega
ponudnika odstopiti od podpisa pogodbe. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

10. Rok za oddajo ponudb je 2. 9. 1997
do 8.30. Ponudbe morajo do navedenega
roka prispeti - ne glede na vrsto prenosa -
na naslov Občina Litija, Jerebova ul. 14,
1270 Litija v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako “Razpis za čistilno napravo - Ne
odpiraj“, na kuverti mora biti točen naslov
pošiljatelja. Ponudbe se lahko do navede-
nega roka tudi osebno oddajo v tajništvu
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občine. Ponudbe, ki pridejo po tej uri, bo-
do zavrnjene.

11. Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1997
ob 9. uri v sejni sobi Občine Litija, Jerebo-
va ul. 14, Litija.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje. Predstavniki ponudnikov, ki niso
oddali pooblastil, nimajo pravice dajati pri-
pomb na postopek odpiranja ponudb in ni-
majo pravice spodbijati pravilnosti postop-
ka odpiranja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15-ih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Litija

Št. 379/VII Ob-3251

Komunalno podjetje Gornja Radgona,
p.o., Trate 7, Gornja Radgona, objavlja na
podlagi 18. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za modernizacijo krajevne ceste

Podgorje-Konjišče
1. Investitor: Komunalno podjetje Gor-

nja Radgona, p.o., Trate 7, Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: modernizacija kra-

jevne ceste Podgorje-Konjišče, v dolžini
1.575 m.

3. Orientacijska vrednost del: 28 mio
SIT.

4. Rok izvedbe: 20 dni po podpisu po-
godbe.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na sedežu Komunalnega pod-
jetja Gornja Radgona, Trate 7, Gornja Rad-
gona, proti ustreznemu plačilu.

6. Investitor ni dolžan ponudniku povr-
niti stroškov ponudbe.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– ponudbena cena in pogoji plačila,
– rok izvedbe in garancija,
– uporaba gramoza iz gramoznice inve-

stitorja.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji družbe in dejavnosti.
9. Ponudba mora biti izdelana na obraz-

cu investitorja.
10. Rok za oddajo ponudb: 20 dni po

objavi v Uradnem listu RS, oziroma do
22. 8. 1997.

Zapečateno ponudbo z oznako “Ponud-
ba, Ne odpiraj - cesta Konjišče”, je treba
dostaviti na naslov: Komunalno podjetje
Gornja Radgona, p.o., Trate 7, 9250 Gornja
Radgona.

11. Javno odpiranje ponudb bo 22. 8.
1997, v Komunalnem podjetju Gornja Rad-
gona, Trate 7, ob 9. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni do 29. 8. 1997.

Komunalno podjetje
Gornja Radgona, p.o.

Št. 161/VII/97 Ob-3250

Komunalno podjetje Velenje, Koroška
37b, Velenje, objavlja na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izvedbo projekta aktivne zaščite vodo

varstvenih pasov, obstoječih in
predvidenih vodnih virov, za potrebe

dolgoročne oskrbe s pitno vodo v Mestni
občini Velenje, Šoštanj in Šmartno ob

Paki
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje, Koroška 37b, Velenje.
2. Naziv: projekt aktivne zaščite vodo

varstvenih pasov, obstoječih in predvidenih
vodnih virov, za potrebe dolgoročne oskrbe
s pitno vodo v Mestni občini Velenje, Šo-
štanj in Šmartno ob Paki.

3. Predmet razpisa:
– izdelava sanacijskega programa za

vodne vire, ki že imajo sprejete odloke o
varstvenih pasovih v skladu s sprejetimi ob-
veznostmi v predhodnih in končnih določ-
bah,

– izdelava osnutka odloka o varstvenih
pasovih, ki še nimajo tega akta, vključno s
predvidenimi vodnimi viri in izdelati sana-
cijski program za te vodne vire,

– izdelava programa osveščanja javnosti
vključno z minimalnim programom vključi-
tve v vzgojne in izobraževalne procese ter
ob sprejemanju potrebnih aktov na ravni
mestnih svetov.

4. Lokacija: meje obdelave so pogojene
z vodozbirnimi področji obstoječih in pred-
videnih vodnih virov in veljavnim projek-
tom varstvenih pasov.

Nahajajo se v Šaleški dolini, posegajo pa
tudi v Občino Mozirje, Šmartno ob Paki in
Mislinje.

5. Orientacijska vrednost: 2,500.000 SIT.
6. Rok za pričetek in dokončanje del:

predviden rok pričetka del je 1. september
1997, rok dokončanja del določi ponudnik,
vendar najkasneje do 30. 10. 1997.

7. Merila za izbiro ponudnika:
a) celovitost ponudbe,
b) najugodnejša ponudbena cena,
c) rok izvedbe,
d) najugodnejši finančni pogoji,
f) potrjene reference od investitorjev,
g) kadrovska struktura podjetja in ekipe

za izvedbo del,
h) druge morebitne prednosti ponudni-

ka.
8. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-

sno dokumentacijo je mogoče dvigniti 7. in
8. 8. 1997 od 10. do 13. ure na Komunalnem
podjetju Velenje, Tehnični sektor, Koroška
37b, Velenje. Kontaktna oseba je Anton
Apat, dipl. inž. gr. (tel. 063/856-251).

Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
predložitev:

a) pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije,

b) veljavna registracija ponudnika,
c) odločbe o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje razpisanih del,
d) dokazilo o plačilu razpisne dokumen-

tacije v vrednosti 10.000 SIT na žiro račun
naročnika 52800-601-46145.

9. Rok za oddajo ponudbe: ponudbo je
potrebno dostaviti do 25. 8. 1997 do 10. ure,
na naslov: Komunalno podjetje Velenje,
p.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, (v
roke Miri Kokot), v zapečatenih ovojnicah
z oznako: “Ne odpiraj – ponudba zaščita
vodnih virov”.

10. Odpiranje ponudb: ponudbe bomo
odpirali v ponedeljek, dne 25. 8. 1997 ob
11. uri v sejni sobi Komunalnega podjetja
Velenje, Koroška cesta 37b, Velenje.

Ponudnike bomo o izboru obvestili pi-
sno, v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Komunalno podjetje Velenje

Št. 02/09-97 Ob-3252

Občina Žalec, Savinjske čete 5, objavlja
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izgradnjo kanalizacijskega kolektorja
Ločica-Polzela

1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinj-
ske čete 5, Žalec.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo kanalizacijskega kolektorja Loči-
ca-Polzela.

3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve pri
Marjeti Kočevar. Za dvig dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o plačilu stroš-
kov priprave dokumentacije v višini 3.000
SIT na ŽR proračuna Občine Žalec, št.
50750-630-10238.

4. Orientacijska vrednost del je
50,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je jesen
1997, rok končanja v letu 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente v skladu z 19. členom
zakona o javnih naročil (Ur. l. RS, št. 24/97)
in odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97).

Poleg registracije je potrebno priložiti
tudi odločbo upravne enote.

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

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Ponudniki morajo, ne glede na način do-

stave, posredovati ponudbo na naslov inve-
stitorja do datuma in ure, navedene v jav-
nem razpisu.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako: Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
kanalizacijskega kolektorja Ločica-Polzela.
Ponudniki morajo dostaviti ponudbe na na-
slov investitorja do 2. 9. 1997 do 12. ure.
Istega dne se ob 12.30 v prostorih investi-
torja prične javno odpiranje ponudb.

Rok, v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa, je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

Št. 5005-100/97 Ob-3253

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: MOP, Uprava RS za geofiziko, Kersni-
kova 3, Ljubljana, kont. oseba Peter Sinčič,
Pot na Golovec 25, Ljubljana, tel.
142-12-20-14, faks 14-05-370.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: uvoz seizmološke me-

rilne opreme, kraj izpolnitve: Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 15. 9. 1997, zaklju-
ček 31. 5. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 2. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Uprava RS za geofiziko, Kersni-
kova 3, Ljubljana, Organizacija Uprava RS
za geofiziko, prevzemnik Špela Bizjak, Ker-
snikova 3, Ljubljana, tel. 130-33-80-15, faks
13-27-067, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 9.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Uprava RS za
geofiziko, Naročnik Uprava RS za geofizi-
ko, odpiranje vodi Peter Sinčič, Kersnikova
3, Ljubljana, tel. 142-12-20-14, faks
14-05-370, tajništvo.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava RS za geofiziko,
Kersnikova 3, Ljubljana, kont. oseba Špela
Bizjak, Kersnikova 3, Ljubljana, tel.
130-33-80-15, faks 13-27-067, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Organizacija: Uprava RS za geofiziko,

kont. oseba Peter Sinčič, Pot na Golovec 25,
Ljubljana, tel. 142-12-20-14, faks 14-05-370.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti – ponovni.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Ja-

nez Lapajne.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za geofiziko, Ljubljana

Št. 73/10 Ob-3254

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), odredbe o obvezni vsebini

razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97) in finančnega plana KSD,
d.o.o., Ajdovščina, objavlja

javni razpis
za izgradnjo kanalizacije v obrtni coni v

Ajdovščini
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška 23b.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanaliza-

cijskega omrežja v obrtni coni v Ajdovščini
po razpisni dokumentaciji.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Komunalno stanovanjski družbi, d.o.o.,
Ajdovščina, Goriška c. 23b do 15. 8. 1997
na tajništvu družbe s potrdilom o plačilu
stroškov v višini 20.000 SIT na žiro račun
52010-601-13609 KSD, d.o.o., Ajdovščina.

4. Orientacijska vrednost investicije:
25,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe in uvedbi v delo. Dokon-
čanje del 2 meseca po pričetku.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena (s tem da najcenejši

ponudnik ni nujno najugodnejši),
– reference ponudnika,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji.
7. Rok za oddajo ponudb: pismene po-

nudbe na originalnem popisu del morajo
prispeti do 27. 8. 1997 do 12. ure, na na-
slov: Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina, Goriška 23b, v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj! Razpis ka-
nalizacija”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1997
ob 13. uri v prostorih KSD, d.o.o., Goriška
c. 23b, Ajdovščina. Prisotni predstavniki po-
nudnika se morajo izkazati komisiji s pi-
smenim pooblastilom.

9. O rezultatu javnega razpisa bodo po-
nudniki obveščeni v 15 dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

10. Naročnik ima pravico zmanjšati ob-
seg del predviden po popisu del brez odš-
kodnine izbranemu izvajalcu.

KSD, d.o.o., Ajdovščina

Ob-3255

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Beltinci, Občinska
uprava, Mladinska ul. 2, Beltinci, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo montažnih tribun v športnem
parku v Beltincih

1. Naročnik: Občina Beltinci.
2. Predmet javnega naročila: izvedba

montažnih tribun v športnem parku v Bel-
tincih (armirano betonske montažne tribune
za 1500 ljudi, dimenzij 70 × 10 metrov).

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
ca. 15,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka del je v mese-
cu avgustu 1997 in dokončanje del do 15.
septembra 1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– fiksnost cen,
– garancijski rok, garancija kakovosti iz-

vedbe,

– tehnična usposobljenost ponudnika in
strokovnost z referencami,

– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v

20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS. Ponudbe morajo prispeti do tega
roka, do 12. ure, na naslov: Občina Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. Ponudba mo-
ra biti v skladu z razpisno dokumentacijo in
zakonsko predpisanim postopkom.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj –
ponudba – tribune – Beltinci”.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po izteku roka za oddajo ponudb ob
14. uri v prostorih Občine Beltinci, Mladin-
ska ul. 2, Beltinci, v pisarni tajnika občin-
ske uprave.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v za-
konitem roku.

9. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo razpisanih del vsak delovni dan med
9. in 12. uro na Občini Beltinci, Mladinska
ul. 2, po predhodni najavi. Potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe po-
sreduje Janez Senica, dipl. ek. (tel.
069/42-264).

10. Investitor si pridržuje pravico spre-
meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

Občina Beltinci

Ob-3256

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-

ročnika: Občina Črnomelj, kont. oseba Moj-
ca Stjepanovič, Trg svobode 3, Črnomelj,
tel. 068/51-363, faks 068/51-117, soba št.
4/II, e-mail obcina.crnomelj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija prizid-
ka pri OŠ Miran Jarc Črnomelj, Ul. Otona
Župančiča, Črnomelj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 9. 1997, zaklju-
ček 15. 10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj.

Organizacija Občina Črnomelj, prevzem-
nik Anica Poljak, Jože Perušič, Trg svobo-
de 3, 8340 Črnomelj, tel. 068/52-040, faks
068/51-117, soba št. 29, e-mail obcina.cr-
nomelj@siol.net.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 8.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Občina Črno-
melj, odpiranje vodi Slavica Novak Janže-
kovič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/52-040, faks 068/51-117, mala sejna so-
ba, e-mail obcina.crnomelj@siol.net.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Črnomelj, kont. ose-
ba Mojca Stjepanovič, Trg svobode 3, Čr-
nomelj, tel. 068/51-363, faks 068/51-117,
soba št. 4/II, e-mail obcina.crnomelj-
@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman ali na blagajni
občine na račun št. 52110-630-40302.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 19. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Andrej

Fabjan, župan Občine Črnomelj.

Ob-3257

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-

ročnika: Občina Črnomelj, kont. oseba Sreč-
ko Janjoš, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/52-040, faks 068/51-117, soba št. 24,
e-mail obcina.crnomelj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija lokalne
ceste št. 2513 (R 335 – Vinica–Bojanci–
Tribuče – R 327), odsek Vinica proti Bojan-
cem – fazna izvedba (ca. 2200 m, od tega v
letu 1997 ca. 1200 m in v letu 1998 1000 m;
širina vozišča 4,5 m).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa 24,000.000
SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 9. 1997, zaklju-
ček 30. 10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1997 do 9. ure,

na naslov Občina Črnomelj, prevzemnika
Anica Poljak, Jože Perušič, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, tel. 068/52-040, faks
068/51-117, soba št. 29, e-mail obcina.cr-
nomelj@siol.net.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z izvedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8.
1997 ob 9.30, na naslovu: Občina Črnomelj,
odpiranje vodi Srečko Janjoš, Trg svobode
3, Črnomelj, tel. 068/52-040, faks
068/51-117, mala sejna soba občine, e-mail
obcina.crnomelj@siol.net.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Črnomelj, kont. ose-
bi, Srečko Janjoš, Vinko Kunič, Trg svobo-
de 3, Črnomelj, tel. 068/52-040, faks
068/51-117, soba št. 24, e-mail obcina.cr-
nomelj@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman ali na blagajni Ob-
čine Črnomelj na račun številka
52110-630-40302.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Andrej

Fabjan, župan Občine Črnomelj.
Občina Črnomelj

Št. 110/97 Ob-3258

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Graj-
ska 2, Zagorje v skladu z zakonom o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
sanacijo opuščenih kamnolomov na

območju RZvZ
Splošni podatki
Investitor: Rudnik Zagorje v zapiranju,

d.o.o., Zagorje, Grajska ulica 2, Zagorje ob
Savi (v nadaljnjem besedilu: investitor).

Kontaktna oseba: tehnični vodja povr-
šinskih del Grčar Sandi, tel. 0601/64-100.

Predmet razpisa
Investitor razpisuje gradbena dela za sa-

nacijo opuščenih kamnolomov na območju
RZvZ.

Obseg del
Dela po razpisu obsegajo:
1. sanacija kamnolomov,
2. rekultivacija kamnolomov.
Ponudba
Ponudniki morajo oddati ponudbo, ure-

jeno po posameznih točkah povpraševanja
in v skladu z odredbo o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.

l. RS, št. 33/97), ki mora vsebovati postavke
v naslednjem vrstnem redu:

A. Splošni pogoji:
1. krovno izjavo, ki mora biti žigosana

in podpisana s strani odgovorne osebe po-
nudnika. Vsebovati mora navedbo števila
strani, ki sestavljajo ponudbo ter vsebino
ponudbe po straneh,

2. kopijo vseh registracijskih listov ali
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

3. za pravne osebe obrazec BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3, ki mora biti izdan
največ 30 dni pred odpiranjem ponudb,

4. ponudbeno ceno ločeno po fazah,
5. rok izdelave v koledarskih dneh,
6. izjavo, da je ponudnik proučil teren-

ske razmere,
7. bančno garancijo vnovčljivo na prvi

poziv v višini 10% vrednosti ponudbe, za
resnost ponudbe,

8. navedbo eventualnih podizvajalcev,
9. reference,
10. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik, za

celotni del in posamezno postavko,
11. podpisan vzorec pogodbe iz razpisne

dokumentacije,
12. izjavo, da ponudnik jamči za dobro

izvedbo del z bančno garancijo vnovčljivo na
prvi poziv v višini 40% vrednosti ponudbe,

13. izjavo, da bo predložil bančno ga-
rancijo v višini 10% vrednosti ponudbe, za
garantiranje napak v garancijskem roku,

14. opcijo ponudbe, ki mora veljati do
30. 10. 1997,

15. druge podatke in/ali izjave, za katere
ponudnik meni, da so pomembni za vsebin-
sko dopolnitev ponudbe.

B) Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

dela po svoji ponudbi pravilno, solidno in
kvalitetno v skladu s tehnično dokumenta-
cijo, veljavnimi zakoni, predpisi in standar-
di, tehničnimi navodili investitorja in nor-
mami, in sicer v pogodbenem roku v prime-
ru, da bo z njim sklenjena pogodba.

2. Izjavo, da ponudnik jamči investitorju
za kakovost in solidnost izvedenih del.

Orientacijska vrednost
Predvidena sredstva znašajo okvirno

145,000.000 SIT.
Rok za začetek del je 1. 10. 1997.
Merila za izbor izvajalcev
Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo inve-

stitor upošteval:
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi in željami investitorja,
– kakovost ponujenih del,
– razmerje cena/kvaliteta ponujenih del,
– višino ocenjenih stroškov, ki so pove-

zani z deli po ponudbi,
– dosedanje reference.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik.
Razno
1. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika in investitorja, z oznakama “Ne odpiraj
– ponudba” ter “javni razpis za sanaci-
jo opuščenih  kamnolomov  na  območju
RZVZ”, na naslov investitorja Rudnik Za-
gorje v zapiranju, d.o.o., Grajska ulica 2,
1410 Zagorje ob Savi, tajništvo direktorja
ali priporočeno po pošti najkasneje do po-
nedeljka 1. 9. 1997 do 9. ure.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3482 Št. 47 – 1. VIII. 1997

2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo na razpola-

go od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS pa do 27. 8. 1997 na naslovu investitorja
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska
ulica 2, 1410 Zagorje, pri tehničnem vodji
površinskih del Sandiju Grčarju, soba št. 4,
tel. 0601/64-100.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo proti plačilu 10.000 SIT s prilo-
ženo položnico ali virmanskim nakazilom
na žiro račun št. 52720-601-18631, pri APP
Zagorje.

3. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek

1. 9. 1997 ob 12. uri v sejni sobi investitorja
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska
ulica 2, Zagorje ob Savi. Odpiranje bo vodil
predsednik komisije Franc Stošicki.

Na javno odpiranje so vabljeni vsi pred-
stavniki ponudnikov z ustreznim pisnim
pooblastilom.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki pisno obveščeni v zakonitem
roku.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Zagorje

Ob-3259

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in navodila o vsebini in obliki
obrazcev za objavo namere o oddaji javne-
ga naročila, javnega razpisa v Uradnem li-
stu RS in določitvi enotnih obrazcev za ob-
javo (Ur. l. RS, št. 41/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo dodatnih melioracijskih del na
komasacijskem območju Šalovci III z

naslednjo vsebino:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Hodoš-Šalovci, kontaktna oseba
župan Abraham Aleksander, Šalovci 163,
Šalovci, tel. 069/59-250, faks 069/59-250.

2. Predmet javnega naročila: dodatna
melioracijska dela na komasacijskem ob-
močju Šalovci III:

– izvedba dodatne cevne drenaže,
– izvedba cevnega betonskega propusta,
– izvedba novih poljskih poti oziroma

utrditev obstoječih poti z gradbenim agre-
gatom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek, dokončanje kakor
sama izvedba dodatnih melioracijskih del je
v odvisnosti od Republike Slovenije, Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no – Javni razpis za zbiranje zahtevkov za
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za leto 1997, javni razpis 2 (Ur.
l. RS, št. 43/97). Kolikor Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vlogi ne
bo ugodila, se dela v predmetu javnega na-
ročila ne bodo izvajala.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,

– zavarovanje kvalitete izvedenih del,
– garancijski rok za izvedena dela.
Dodatni pogoji oziroma merila bodo zah-

tevani v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 22. 8. 1997 do 9. ure
na naslov Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci
163, 9204 Šalovci.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb
bo 22. 8. 1997 ob 10. uri na sedežu Občine
Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: v petih dneh
od dneva odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Hodoš-Šalovci,
kont. oseba župan Abraham Aleksander, Ša-
lovci 163, tel./faks 069/59-250. Razpisna
dokumentacija je na razpolago do vključno
20. 8. 1997.

9. Ostali  podatki:  dodatne  informacije
se dobijo na naslovu kot je navedeno v 8.
točki.

Občina Hodoš-Šalovci

Ob-3264

Občina Kobarid, Trg svobode 2, Koba-
rid, objavlja na podlagi določil zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za oddajo večjih vzdrževalnih del na
lokalni cesti L 7506 Breginj–Logje
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Predmet razpisa: gradbena in obrtniška

dela pri večjih vzdrževalnih delih na lokalni
cesti L 7506 Breginj–Logje.

3. Orientacijska vrednost del: 45,000.000
SIT.

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo ponudbe pripraviti ta-
ko, da bodo vsebovale vse zahtevane ele-
mente iz razpisnih pogojev investitorja.

5. Potrebne informacije in razpoložljivo
dokumentacijo dobite pri Ediju Melincu,
Edil inženiring, Tolminskih puntarjev 4, No-
va Gorica, tel/faks 065/29-202, 23-315, vsak
delovni dan od 8. do 9. ure, in sicer 10 dni
od objave v Uradnem listu RS. Pogoji za
dvig razpisne dokumentacije je dokazilo o
plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
52000-601-52971.

6. Predvideni pričetek del je 15. 9. 1997,
zaključek pa 10. 11. 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev,

– cena s plačilnimi pogoji,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi na-

jugodnejši,
– trenutno finančno stanje ter usposob-

ljenost ponudnika za izvedbo del,
– kvaliteta doslej opravljenih del za in-

vestitorja,
– ostale ugodnosti.
8. Ponudbe je potrebno oddati v skladu z

razpisnimi pogoji investitorja v tajništvu

Občine Kobarid osebno ali po pošti do tor-
ka, 2. 9. 1997 do 13. ure. Ponudbe v zapeča-
teni ovojnici morajo biti opremljene z napi-
som: “Ne odpiraj – javni razpis – cesta Bre-
ginj–Logje”.

9. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 13.15 v prostorih Občine Kobarid.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Kobarid

Št. 2725-10-2366/97 Ob-3265

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in Ur. l. RS št. 29/86),
dopolnitvi gradbenega zakona (Ur. l. RS št.
59/96) ter zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo:

javni razpis
za novelacijo tehnične dokumentacije z

upoštevanjem sodobnih trendov v
medicini

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za izdelavo projektne doku-
mentacije PGD in PZI ter izdelavo investi-
cijskega programa za:

– lekarno in
– oddelek za ledvične bolezni in dializo.
3. Orientacijska vrednost naročila PGD

in PZI z investicijskim programom za oba
objekta znaša 6,392.000 SIT.

4. Predviden pričetek izdelave projektov
je 25. 8. 1997 in rok dokončanja projektov
PGD in PZI je 30. 9. 1997.

5. Kriteriji izbire ponudnika:
– pravočasnost in popolnost ponudbe,
– strokovnost, število stalno zaposlenih

kadrov s strukturami referenc in navedbo
strokovnjakov za posamezna dela iz ostalih
področij,

– reference na projektiranje podobnih
projektov, ki jih je ponudnik opravil,

– cena ponudnika,
– rok izvedbe in strokovna usposoblje-

nost izvajalca,
– posebne ugodnosti.
6. Vsebina ponudbe:
– registracija za navedena dela – projek-

tiranje,
– kadrovska zasedba zaposlenih,
– seznam izvedenih projektov, ki jih je

ponudnik projektiral z navedbami lokacije,
– opis načina plačila za navedena dela,
– garancija s strani ponudnika.
7. Rok za predložitev ponudbe je 11. 8.

1997 do 8. ure v pisarno Službe za investi-
cije, SB Celje, Oblakova 5, 3000 Celje.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni
kuverti z oznako “Javni razpis ponudba za
izdelavo tehnične dokumentacije PGD in
PZI ter investicijski program.

Prepozno prispelih ponudb komisija ne
bo sprejela, niti jih ne bo obravnavala.

8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 1997
ob 8.30 v prisotnosti ponudnikov.

Odpiranje ponudb bo v pisarni Službe za
investicije.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu odpi-
ranja ponudb v roku 15 dni.

Vsak ponudnik nosi svoje stroške za iz-
delavo ponudbe.

9. Vse potrebne informacije v zvezi z
razpisom dobijo ponudniki v Službi za in-
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vesticije, tel. št. 063/482-711 int. 2402 pri
Mateju Budiši, dipl. gr. inž., Marjeti Le-
šnik, dr. med. in mag. Blagi Kazievski Je-
rič, dipl. inž. farm. od 5. 8. do 6. 8. 1997 od
7. do 12. ure. V tem času je možen ogled
objekta – prostorov v C3.

Splošna bolnišnica Celje
SPV – Investicije

Št. 321-02-104/97 Ob-3277

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33, objavlja na podlagi 1. in
20. člena uredbe o uvedbi finančnih inter-
vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane v prvih devetih mesecih
leta 1997 (Ur. l. RS, št. 42/97)

javni razpis
za subvencioniranje investicij v

izgradnjo in obnovo hladilnice za sveže
sadje

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so sredstva, ki se bo-

do dodelila za subvencioniranje investicij v
izgradnjo hladilnic za sadje, ki je pridelano
v Sloveniji.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebi-
vališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji
in izpolnjujejo pogoje, določene v tem raz-
pisu.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu oziroma njihovi
pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov
račun.

3. Predvidena višina sredstev za te na-
mene je 210,000.000 SIT. Sredstva iz na-
slova subvencije za podporo investicijam v
izgradnjo hladilnic za sveže sadje bodo
upravičenci koristili na podlagi sklenjenih
pogodb.

4. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba posla-
ti najkasneje do 29. avgusta 1997 na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS, Dunajska 56-58, Ljubljana, s
pripisom: Za razpis – subvencije za hladil-
nice.

5. Nepopolne zahtevke bo MK GP zavr-
nilo, prepozno prispele pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Subvencionira se 24% vrednosti v le-

tu 1997 izvedenih del pri posamezni inve-
sticiji. Pri posamezni investiciji se poleg
novogradnje objekta subvencionira tudi na-
kup opreme (linija za prevzem sadja, sortir-
ni stroji ipd.).

2. Prednost pri dodeljevanju sredstev bo-
do imeli upravičenci po prednostnih pogo-
jih v naslednjem vrstnem redu:

– upravičenci, ki so pričeli investicijo v
izgradnjo hladilnice v letu 1996 in bo za-
ključena najkasneje do 31. 12. 1997 in kate-
rih izgradnjo hladilnic je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že sub-
vencioniralo v letu 1996 in prvem polletju
1997;

– upravičenci, pri katerih bo pri investi-
ciji udeleženo čimvečje število organizira-
nih pridelovalcev;

– upravičenci, pri katerih bo investicija
pokrivala čimvečje površine nasadov;

3. Posebni pogoji:
– investicije v izgradnjo in obnovo hla-

dilnic za sadje morajo biti v skladu z načr-
tovano obnovo in graditvijo hladilnih
zmogljivosti za sadje po regijah v Sloveni-
ji, ki je predvidena v programu obnove in
graditve hladilnih in dodelavnih zmoglji-
vosti za sadje v Sloveniji, ki ga je potrdilo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS;

– investitorji, ki vlagajo zahtevek za sub-
vencijo, morajo zagotoviti namensko rabo
hladilnic za sadje. Hladilnice morajo biti v
lasti pridelovalcev, povezanih v zadruge ali
druge oblike organiziranosti oziroma kme-
tijskih podjetij. V primeru, da investitor ob-
navlja hladilnico in ni lastnik objekta, mora
imeti objekt v dolgoročnem najemu za ce-
lotni čas amortizacije hladilnice;

– investitorji, ki vlagajo zahtevek za sub-
vencijo, morajo skupaj pridelati najmanj
50% pridelka sadja na območju, ki gravitira
k hladilnici, v skladu z velikostjo gravitacij-
skega območja, določenega v programu iz
1. alinee te točke.

4. Pri ocenjevanju posameznih vlog za
podporo investiciji se bodo upoštevali na-
slednji tehnološko-tehnični kriteriji:

– velikost hladilnice: priporočena veli-
kost je najmanj 1.500 ton za pečkarje (ja-
bolka, hruške), za koščičasto sadje in jago-
dičje pa najmanj 80 ton;

– velikost hladilne enote (celice): pripo-
ročena velikost je najmanj 80 ton, razen za
koščičasto sadje in jagode, kjer je dopustna
manjša velikost celice;

– zagotavljanje najmanj 75%  skladišč-
nih zmogljivosti v razmerah ULO (ultra low
oxygen, to je 1-2% O

2

, 0-3% CO2) pri hla-
dilnicah za pečkarje (jabolka, hruške);

– zagotavljanje plinotesnosti: priporoče-
ne naprave so membranski generatorji duši-
ka za odvzemanje dušika, pralniki plina z
aktivnim ogljem za odvzemanje CO

2

 in ra-
čunalniško vodeni analizatorji za regulacijo
in nadzor sestave zraka v celicah;

– zagotavljanje ustrezne toplotne izola-
cije;

– minimalna zmogljivost ohlajevanja ce-
lice: priporočena je 20% na dan oziroma
popolna ohladitev na režim hlajenja celotne
količine sadja v 5 dneh;

– površina izmenjevalcev toplote in v ča-
su skladiščenje razlika med temperaturo iz-
parevanja in temperaturo prostora največ do
2 °C, zaradi zagotavljanja višje relativne
zračne vlažnosti;

– zagotavljanje eliminacije toplote in
preprečevanje nihanj v temperaturi.

5. Subvencija pri investiciji bo dodelje-
na upravičencem do skupne višine razpo-
ložljivih sredstev v letu 1997.

III. Vsebina zahtevka
1. Zahtevku za dodelitev subvencije mo-

ra biti priloženo:
– za pravne osebe firmo, ROS in njen

sedež oziroma za fizične osebe ime in na-
slov investitorja z enotno matično številko
občana, številko žiro računa;

– investicijski program, izdelan po me-
todologiji, objavljeni v Priročniku za izde-
lavo investicijskega programa (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka,
d.d., Ljubljana 1991). Iz investicijskega
programa mora biti razvidna zmogljivost

hladilnice (v tonah), zmogljivost hladilnih
celic  (v  tonah   in  vsi  tehnološki  para-
metri;

– izkaz finančnega stanja investitorja
(BON 1 in BON 2 ali BON 3);

– finančni načrt z opredlejenimi viri fi-
nanciranja (lastna sredstva, kredit, delež MK
GP);

– terminski plan z dinamiko stroškov po
mesecih;

– veljavno gradbeno dovoljenje za no-
vogradnjo oziroma dovoljenje o priglasitvi
del, če za investicijo gradbeno dovoljenje ni
potrebno;

– overovljeno kopijo pogodbe o dolgo-
ročnem najemu v primeru, da investitor ob-
navlja hladilnico in ni lastnik objekta;

– dokazilo o skupnem vlaganju večjih
pridelovalcev, če gre za skupno vlaganje
(pogodba o skupnem investiranju) in izjavo
o površinah nasadov in pridelku sadja, pri
zadrugah pa še dokazilo o številu pridelo-
valcev, vključenih v zadrugo in izjavo o
njihovih površinah ter pridelkih;

– pooblastilo za vlaganje vloge, če inve-
stitor vloge ne vlaga sam.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 12/5 Ob-3278

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Le-
nart objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov učencev v osnovne šole na
območju Občine Lenart za šolsko leto

1997/98
1. Naročnik: Občina Lenart, Trg osvo-

boditve 7, Lenart v Slovenskih goricah.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev v

šolskem letu 1997/98 v Osnovne šole: Be-
nedikt, Cerkvenjak, Jurovski Dol, Lenart,
Sv. Ana s podružnično šolo Lokavec, Sv.
Trojica in Voličina.

Relacije prevozov so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov znaša skupaj 27,500.000 SIT.

4. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z dovoljenjem pri-
stojnega organa za prevoz oseb, s svojimi
ali najetimi vozili, ki morajo biti opremlje-
na za prevoze učencev. Svoje storitve mora-
jo nuditi kvalitetno in v skladu z osnovno
prometno zakonodajo.

5. Prevozi zajemajo prevoze na odsekih
nad 4 km oddaljenosti učencev od šole in
prevoze na nevarnih odsekih do 4 km.

6. Ponudniki lahko podajo ponudbe za
vse razpisane prevoze ali samo prevoze za
posamezno osnovno šolo. Izjemno lahko po-
nudniki ponudijo prevoze za osnovno šolo
samo na posamezni relaciji.

7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov oziroma fir-

mo ponudnika;
– velikost vozila (število sedežev), tip in

starost vozila, s katerim se bo opravljal pre-
voz;

– dokazilo o lastništvu vozila oziroma
pogodbo o najemu vozila;

– reference (izkušnje pri prevozih osnov-
nošolskih učencev);
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– boniteta BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (ne starejši od 30 dni);

– navedbo ali bo opravljal prevoze v
sklopu javnih avtobusnih prevozov ali s po-
sebnimi prevozi samo za osnovnošolske
učence oziroma kombinirano,

– način valorizacije cen prevozov med
letom.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– skupna cena za vse razpisane prevoze
in cena za km razpisanih prevozov na učen-
ca (v ponudbi je potrebno navesti oboje);

– reference pri izvajanju prevozov učen-
cev;

– tehnična in kadrovska usposobljenost
ponudnika;

– celovitost ponudbe, ki se izrazi s pri-
pravljenostjo in dokazi ponudnika, da je spo-
soben prevzeti prevoze  v celoti za eno šolo
ali več šol tako, da se lahko čas prihodov in
odhodov avtobusa usklajuje s potrebami šo-
le;

– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Posamezna merila se vrednotijo z ena-

kim deležem, pri čemer ima ob enako ovred-
notenih ponudbah prednost ponudnik, ki po-
nudi nižjo ceno prevoza.

Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval tehničnih
in kadrovskih pogojev, ne more biti izbran
za izvajalca.

9. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za šolske pre-
voze” je potrebno oddati do 21. 8. 1997 do
12. ure ne glede na način prenosa na naslov:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart v Slovenskih goricah.

10. Odpiranje ponudb in pripravo pred-
loga za izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila razpisna komisija, ki jo je imeno-
val župan Občine Lenart.

11. Javno odpiranje ponudb bo 22. 8.
1997 ob 9. uri v sobi 24/II. Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7.

12. Razpisno dokumentacijo z navedbo
relacij prevozov in števila učencev po posa-
meznih šolah lahko ponudniki dvignejo na
Občini Lenart, soba 32/II.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobene ponudbe oziroma izbere po-
nudbe samo za del razpisanih relacij.

14. Morebitne dodatne inforamcije lah-
ko ponudniki dobijo na Občini Lenart na
telefon 062/724-205 int. 24 (pri Jožetu Du-
kariču).

Občina Lenart

Ob-3279

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Zdravstveni dom Vrhnika,
Ul. 6. maja 11, Vrhnika, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev

parkirnega prostora in nadstreška v ZP
Borovnica, Mejačeva 3

1. Naročnik: Zdravstveni dom Vrhnika.
2. Objekt in predmet razpisa: zunanja

ureditev parkirnega prostora ZP Borovnica
in nadstrešek za intervencijsko vozilo.

3. Orientacijska vrednost: 2,800.000 SIT.
4. Rok izvedbe in pričetek del: 1. 9. 1997

pričetek in dokončanje del 30. 9. 1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovnost,
– reference na področju razpisanih del,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in morebitne druge

ugodnosti,
– izkaz finančnega stanja ponudnika

(BON 1, BON 2 ali BON 3). Ni nujno, da je
najcenejši ponudnik, tudi najugodnejši. Ko-
misija bo upoštevala le celovite ponudbe.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo s predhodnim dokazilom o pla-
čilu stroškov za razpisno dokumentacijo v
višini 10.000 SIT na žiro račun:
50110-603-54341 s pripisom za javni raz-
pis. Dokumentacijo lahko dvignete vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure v tajništvu ZD Vrh-
nika, Ul. 6. maja 11 do 8. 8. 1997.

Ponudniki dobijo potrebne informacije
in razlage za izdelavo ponudbe pri Gutnik,
Primis Vrhnika, tel. 755-616.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprtih kuvertah s pripisom “Ponudba – Ne
odpiraj!” do 18. 8. 1997 do 12. ure na na-
slov: ZD Vrhnika, Ul. 6. maja 11, 1360 Vrh-
nika.

8. Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1997
ob 13. uri v sejni sobi ZD Vrhnika, Ul. 6.
maja 11 (II. nadstropje). Predstavniki po-
nudnikov morajo imeti pismeno pooblasti-
lo.

9. Ponudba mora vsebovati:
– registracijo firme, ki ni starejša od 3

mesecev,
– priložiti BON 1, BON 2 ali BON 3,
– rekapitulacija stroškov v SIT,
– ponudbeni predračun v SIT,
– plačilne pogoje in ugodnosti,
– rok izvedbe razpisanih del,
– način zavarovanja ponudnikovih ob-

veznosti,
– reference ponudnika,
– akceptni nalog v višini 20% vrednosti

ponudbe za resnost ponudbe.
Nepopolnih ponudb ne bomo upoštevali.
10. Naročnik si pridržuje pravico dolo-

čiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od
podpisa pogodbe.

V obeh primerih ponudniki nimajo pra-
vice do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

11. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 15 dni po zaključenem roku za oddajo
ponudb.

Zdravstveni dom Vrhnika

Št. 162/97 Ob-3280

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Pesnica objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje prevoza otrok v vrtce in
osnovne šole v Občini Pesnica

1. Naročnik: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru, kon-
taktna oseba Dijana Bračko (062/653-111).

2. Predmet javnega naročila: storitve pre-
voza za vrtce in osnovne šole: Pesnica, Ja-
kobski dol, Pernica in Jarenina.

3. Orientacijska vrednost naročila: orien-
tacijska vrednost razpisanih storitev prevo-
zov znaša 12,000.000 tolarjev.

4. Rok pričetka in dokončanja opravlja-
nja storitev: pričetek opravljanja storitev je
predviden s 1. 9. 1997 zaključek do 25. 6.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– reference,
– zanesljivost prevoza,
– ponudbena cena,
– celovitost ponudbe (ponudba prevozov

za več šol),
– druge ugodnosti prevoznika.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 21. 8. 1997, po pogo-
jih navedenih v razpisni dokumentaciji, na
naslov Občina Pesnica, Občinski urad Pe-
snica, pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri
Mariboru, v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – šolski prevozi”.

Ponudniki morajo k ponudbi poleg raz-
pisne dokumentacije priložiti še:

– potrdilo o registraciji podjetja za
opravljanje prevozov,

– potrdilo o tehnični brezhibnosti vo-
zila.

6. Javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Občine Pesnica. Od-
piranje bo vodil Andy Brlič.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 1. 9. 1997.

8. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na občinskem
uradu Občine Pesnica, soba M10, III. nad-
stropje vsak dan od 8. do 12. ure.

Občina Pesnica

Št. 347-01-003/97-1850-61-02 Ob-3283

Na podlagi zakona o javnem naročilu
(Ur. l. RS, št. 24/97) 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. Ureditev ceste v KS Hoče (Pohorski
dvor–Cebej–Hočka koča) v dolžini 6100 m
širine 4 m, vključno z asfaltno prevleko in
ureditvijo odvodnjavanja.

Ocenjena vrednost del je ca. 80 mio SIT.
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,

dokončanje del do novembra 1997.
Podatki iz točke A. tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor,  Slovenska  40,  soba  107/I  (Vla-
do  Selinšek)  ali  soba  106/I  (Alenka
Juratić).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

B. Ureditev ceste v KS Hoče (Hočka ko-
ča–Bellewue) v dolžini 3400 m, širine 4 m –
z ureditvijo v gramozu, vključno z ureditvi-
jo odvodnjavanja.

Ocenjena vrednost 18 mio SIT.
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Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,
dokončanje del do novembra 1997.

Podatki  iz  točke  B.  tega  razpisa  so
na razpolago na sedežu Komunalne direk-
cije Maribor, Slovenska 40, soba 107/I
(Vlado Selinšek) ali soba 106/I (Alenka
Juratić).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na iro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

C. Ureditev ceste v KS Reka–Pohorje:
Šestdobje (meja Občina Rače-Fram) – Bol-
nica, v dolžini 2550 m, širine 3 m, vključno
z asfaltno prevleko in ureditvijo odvodnja-
vanja.

Ocenjena vrednost 30 mio SIT.
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,

dokončanje del do novembra 1997.
Podatki iz točke C. tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Vlado
Selinšek) ali soba 106/I Alenka Juratić).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

D. Ureditev ceste v KS Malečnik–Vin-
ska cesta Lipovnik–Klojčnik, vključno z
ureditvijo  odvodnjavanja  v  dolžini  ca.
1000 m.

Ocenjena vrednost del 12 mio SIT.
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,

dokončanje del do novembra 1997.
Podatki iz točke D tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Vlado
Selinšek) ali soba 106/I (Alenka Juratić).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

E. Ureditev ceste v KS Bresternica–Gaj
(od meje z Občino Ruše (KS Selnica) v
dolžini ca. 1000m).

Ocenjena vrednost del 12 mio SIT.
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,

dokončanje del do novembra 1997.
Podatki iz točke E tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Vlado
Selinšek) ali soba 106/I (Alenka Juratić).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

F. Sanacija plazu na lokalni cesti Urban–
Log (Urban I. in Urban II).

Ocenjena vrednost del 17 mio SIT.
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,

dokončanje del do novembra 1997.
Podatki  iz  točke  F  tega  razpisa  so  na

razpolago  na  sedežu  Komunalne  direkci-
je  Maribor,  Slovenska  40,  soba  107/I
(Vlado Selinšek) ali soba 106/I (Alenka
Juratić).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

G. Izvedba daljinskega nadzora in uprav-
ljanja za 10 toplotnih postaj – ponovni raz-
pis.

Ocenjena vrednost del 7,5 mio SIT.
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,

dokončanje del do oktobra 1997.
Podatki iz točke G tega razpisa so na

razpolago na sedežu Toplotne oskrbe Mari-
bor, Jadranska c. 28 (Janez Lavrenčič, tel.
031-181).

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 pod-
izvajalca,

– 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 20 dni od objave v Uradnem
listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba po-
nudbe ter število ovitkov.

Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: Ne odpiraj –
ponudba! in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo pris-
peti do naročnika najkasneje do roka od-
daje.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnosti postopka odpira-
nja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor

Ob-3284

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), Osnovna šola Mengeš, Šol-
ska ulica 11, Mengeš, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo gradbenih in obrtniških del,
ureditev obstoječega podstrešja –

Osnovna šola Mengeš
1. Naročnik: Osnovna šola Mengeš, Šol-

ska ulica 11, Mengeš.
2. Predmet javnega naročila:
2.1. Izdelava gradbenih, obrtniških in in-

stalacijskih del skladno s popisom del, pre-
dizmerami in projektno dokumentacijo:

– arhitektura št. 18/97,
– statika št. 45/97,
– strojne inst. št. 40/97,
– elektro inst. št. 97-163.
3. Okvirna vrednost
3.1. ca. 20,000.000 SIT.
4. Način plačila: plačilo po situacijah, ni

avansa!
5. Rok izvedbe:
5.1. Pričetek del takoj po podpisu po-

godbe, končanje del v 60 koledarskih dneh
po podpisu pogodbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– reference na področju predmeta razpi-
sa,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– podpisani in potrjeni razpisni pogoji,
– finančna boniteta ponudnika,
– zavarovanje ponudbenih del,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. ure do 12.
ure v tajništvu Osnovne šole Mengeš, Šol-
ska ulica 11, Mengeš, kjer je na ogled tudi
vsa projektna dokumentacija.

8. Oddaja ponudb
Pismene ponudbe je potrebno oddati v

roku do 18. 8. 1997, do 12. ure, na naslov:
Osnovna šola Mengeš, Šolska cesta 11, Men-
geš, v zaprti ovojnici z napisom “Ne odpiraj”
in “javni razpis – ureditev podstrehe”.

Ponudbe je potrebno dostaviti skupno z
zahtevano dokumentacijo v eni kuverti.
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9. Odpiranje ponudb bo opravila imeno-
vana komisija za vodenje postopka javnih
natečajev dne 19. 8. 1997 ob 13. uri, v pro-
storih Osnovne šole Mengeš, Šolska cesta
11, Mengeš.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, najkasnej v 30 dneh po
oddaji ponudb.

10. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite in-

formacije na tel. 061/737-087, pri ravnate-
lju Branku Lipar, v zvezi s tehničnim de-
lom pa na tel. 061/1621-055 Andrej Giran-
don, inž. gr.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma jo
sklene v manjšem obsegu.

Osnovna šola Mengeš

Št. 60-1527/97 Ob-3285

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja JP Komunala No-
vo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo objekta

Kanalizacija Bučna vas
1. Naročnik: JP Komunala, Novo mesto,

d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca grad-

benih in montažnih del gradnje objekta: Ka-
nalizacija Bučna vas.

3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo dobijo ponudniki v našem sek-
torju razvoja in investicij na Muzejski ulici
št. 5, Novo mesto, v roku 5 dni po objavi
razpisa in ob predložitvi potrdila o plačilu
akontacije za dvig dokumentacije v višini
10.000 SIT. Navedeni znesek plačajo na ži-
ro račun št. 52100-601-11459 JP Komunala
Novo mesto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto, s pripisom Kanalizaci-
ja Bučna vas. Ponudniki dobijo razpisno do-
kumentacijo in druga pojasnila ter razlage,
potrebne za izdelavo ponudbe pri Pavlu Je-
nič (tel. 068/321-514).

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisnih del znaša 20,000.000 SIT.

5. Roki: pričetek del je predviden 15. 9.
1997, končanje del 30. 12. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena,
– sprejemanje plačilnih pogojev, ki so

naslednji: izvajalcu nudimo brezobrestni
avans v višini 25% pogodbene vrednosti.
Ob takem načinu plačila pričakujemo fik-
sne cene do konca gradnje. To mora biti v
ponudbi posebej navedeno z izjavo. Izvaja-
lec mora znesek avansa zavarovati z bančno
garancijo. Pogodbeni znesek se plačuje po
mesečnih situacijah, in sicer: 65% z odsto-
pom terjatev investitorja od dolžnikov z ob-
močja Mestne občine Novo mesto in 35% z
gotovino. Zadnjih 10% pogodbenega zne-
ska plačamo z virmanom v roku 15 dni po
uspešno opravljenem prevzemu objekta v
upravljanje,

– popolnost ponudbe.

7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-
bovati vse elemente naštete v navodilih na-
ročnika za sestavo ponudbe.

8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 26. 8. 1997, do 14.
ure, v zaprti kuverti z oznako “Ponudba –
Kanalizacija Bučna vas – Ne odpiraj”, na
naslov JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Muzejska ulica 5, Novo mesto.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 27. 8. 1997 ob 12. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozma-
nova 2.

10. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

11. Ta razpis v nobenem primeru ne za-
vezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogo-
jem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja no-
benemu ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel, če njegova ponudba ne bo sprejeta.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.o.

Št. 777-11/97 Ob-3286

Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na
podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje storitev

čiščenja poslovnih prostorov
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova ul.

14, Litija.
2. Predmet razpisa je opravljanje stori-

tev dnevnega, tedenskega ter občasnega
čiščenja poslovnih prostorov občine.

3. Glavne karakteristike: Upravna zgrad-
ba, Jerebova 14, v skupni izmeri 2.030 m2.

4. Naročnik si pridržuje pravico svoje
ocene izbire najugodnejšega ponudnika in
pravico, da ob neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti s strani izbranega izvajalca ta-
koj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega izvajalca
po tem javnem razpisu. Najcenejši ponud-
nik ni nujno najugodnejši. Naročnik si prav
tako pridržuje pravico, da ne izbere nobene-
ga ponudnika in to brez obveznosti do po-
nudnikov.

5. Razpisno dokumentacijo morajo zain-
teresirani ponudniki (na podlagi predhodne
predložitve dokazila o vplačilu 6.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na ži-
ro račun št. 50150-630-810316 – proračun
Občine Litija – javni razpis) dvigniti na na-
slovu: Občina Litija, Tajništvo, Jerebova 14,
tel. 061/881-211.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– ponudbene cene (cene izražene v SIT,

s posebej izraženim popustom in promet-
nim davkom),

– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti.
7. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-

časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene po-
nudniku.

Ponudbe bodo izločene iz analize:
– če bodo nepopolne in nejasne,
– če bodo vsebovale neresnične po-

datke,

– če bodo predvidevale kakršnokoli
predplačilo.

8. Pisne ponudbe morajo prispeti do 21.
8. 1997 do 8.30 na naslov: Občina Litija,
Jerebova 14, Litija.

9. Ponudbe morajo do navedenega roka
prispeti po pošti na naslov Občina Litija,
Jerebova ul. 14, Litija v zapečatenih kuver-
tah z oznako “Razpis za čiščenje poslovnih
prostorov – Ne odpiraj”, na kuverti mora
biti točen naslov pošiljatelja. Ponudbe se
lahko do navedenega roka tudi osebno od-
dajo v tajništvu občine, št. sobe 44.

10. Javno odpiranje ponudb bo 21. 8.
1997 ob 9. uri v sejni sobi Občine Litija,
Jerebova ul. 14, Litija.

11. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnost postopka odpira-
nja ponudb.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Litija

Ob-3287

Zdravstveni dom Nova Gorica, Osnovno
zdravstveno varstvo Nova Gorica, Ulica
padlih borcev 13, Šempeter pri Novi Gorici
objavlja na podlagi določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za oddajo preureditvenih del pritličja

Zdravstvenega doma v Novi Gorici
1. Naročnik: Zdravstveni dom Nova Go-

rica, Osnovno zdravstveno varstvo Nova
Gorica.

2. Predmet razpisa:
2.1. Izvedba gradbenoobrtniških del

pri preureditvi pritličja levega krila
Zdravstvenega doma na Rejčevi 4 v Novi
Gorici,

2.2. Izvedba strojnih in elektroinsta-
lacij pri preureditvi pritličja levega krila
Zdravstvenega doma na Rejčevi 4, v Novi
Gorici.

3. Orientacijska vrednost del:
3.1. 9,000.000 SIT,
3.2. 7,000.000 SIT.

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu morajo ponudbe pripraviti ta-
ko, da bodo vsebovale vse zahtevane ele-
mente iz razpisnih pogojev investitorja.

5. Predvideni pričetek del je 15. 9. 1997
ter konec del 31. 10. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev,

– cena s plačilnimi pogoji,
– najcenejši ni nujno tudi najugodnejši,
– trenutno finančno stanje ter usposob-

ljenost ponudnika za izvedbo del,
– kvaliteta doslej opravljenih del za in-

vestitorja.
7. Ponudbe je potrebno oddati v skladu z

razpisnimi pogoji investitorja osebno ali po
pošti do ponedeljka 1. 9. 1997 do 9. ure, na
sedež investitorja Ulica padlih borcev 13,
Šempeter pri Novi Gorici.
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Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti opremljene z napisom:

ad 2.1. “Ne odpiraj – javni razpis – pre-
ureditev pritličja – gradbenoobrtniška de-
la”,

ad 2.2. “Ne odpiraj – javni razpis – preu-
reditev pritličja – instalacije”.

8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
v prostorih sedeža uprave investitorja:

ad 2.1. ob 9.15,
ad 2.2. ob 10.15.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izboru v

10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
10. Potrebne informacije in razpložljivo

dokumentacijo dobite pri Ediju Melincu,
Edil Inženiring, Tolminskih puntarjev 4, No-
va Gorica tel./faks 065-29-202, 23-315 vsak
delovni dan od 8. do 9. ure, in sicer 10 dni
od objave v Uradnem listu RS.

Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
dokazilo o plačilu 10.000 SIT na žiro račun
številka 52000-601-52971.

Ob-3288

Zdravstveni dom Nova Gorica, Osnovno
zdravstveno varstvo Nova Gorica, Ulica
padlih borcev 13, Šempeter pri Novi Gorici
objavlja na podlagi določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za oddajo del – izvedbo notranje opreme

II. faze Zdravstvenega doma v Novi
Gorici

1. Naročnik: Zdravstveni dom Nova Go-
rica, Osnovno zdravstveno varstvo Nova
Gorica.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
notranje opreme na oddelku za psihiatrijo v
tretji etaži II. faze Zdravstvenega doma v
Novi Gorici.

3. Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu morajo ponudbe pripraviti ta-
ko, da bodo vsebovale vse zahtevane ele-
mente iz razpisnih pogojev investitorja.

5. Predvideni pričetek del je 15. 9. 1997
ter konec del 15. 10. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev,

– cena s plačilnimi pogoji,
– najcenejši ni nujno tudi najugodnejši,
– trenutno finančno stanje ter usposob-

ljenost ponudnika za izvedbo del,
– kvaliteta doslej opravljenih del za in-

vestitorja.
7. Ponudbe je potrebno oddati v skladu z

razpisnimi pogoji investitorja osebno ali po
pošti do ponedeljka 1. 9. 1997 do 9. ure, na
sedež investitorja Ulica padlih borcev 13,
5290 Šempeter pri Novi Gorici.

Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti opremljene z napisom: “Ne odpiraj –
javni razpis – notranja oprema”.

8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
v prostorih sedeža uprave investitorja ob
11.15.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izboru v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

10. Potrebne informacije in razpoložlji-
vo dokumentacijo dobite pri Ediju Melincu,
Edil Inženiring, Tolminskih puntarjev 4, No-

va Gorica tel./faks 065/29-202, 23-315 vsak
delovni dan od 8. do 9. ure, in sicer 10 dni
od objave v Uradnem listu S.

Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
dokazilo o plačilu 10.000 SIT na žiro račun
številka 52000-601-52971.

Inženiring
Nova Gorica, d.o.o.

Ob-3289

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in navodila o vsebini in obliki
obrazcev za objavo namere o oddaji javne-
ga naročila, javnega razpisa v Uradnem li-
stu RS in določitvi enotnih obrazcev za ob-
javo (Ur. l. RS, št. 41/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo agromelioracijskih del na

območju Šalovci IV (Ravni, Brezja,
Kančec) z naslednjo vsebino:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Hodoš-Šalovci, kontaktna oseba
župan Abraham Aleksander, Šalovci 163,
Šalovci, tel. 069/59-250, faks 069/59-250.

2. Predmet javnega naročila: agromelio-
racijska izvedba del:

– planiranje teras,
– krčenje zarasti,
– podrahljavanje in založno gnojenje te-

rena,
– globoko oranje,
– ureditev poljskih poti,
– izkop odprtih jarkov za pobiranje me-

teorne vode,
– izvedba cevnih betonskih propustov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek, dokončanje kakor
sama izvedba agromelioracijskih del je v
odvisnosti od Republike Slovenije, Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no – Javni razpis za zbiranje zahtevkov za
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za leto 1997, javni razpis 3 (Ur.
l. RS, št. 43/97). Kolikor Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vlogi ne
bo ugodila, se dela v predmetu javnega na-
ročila ne bodo izvajala.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri:

– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del,
– garancijski rok za izvedena dela.
Dodatni pogoji oziroma merila bodo zah-

tevani v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 22. 8. 1997 do 9. ure
na naslov Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci
163, 9204 Šalovci.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 22. 8. 1997 ob 11. uri na sedežu Občine
Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
v petnajstih dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Hodoš-Šalovci,
kont. oseba župan Abraham Aleksander, Ša-
lovci 163, tel./faks 069/59-250. Razpisna
dokumentacija in ostale informacije so na
razpolago do vključno 20. 8. 1997 na ome-
njenem naslovu.

Ob-3290

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in navodila o vsebini in obliki
obrazcev za objavo namere o oddaji javne-
ga naročila, javnega razpisa v Uradnem li-
stu RS in določitvi enotnih obrazcev za ob-
javo (Ur. l. RS, št. 41/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo komasacijskih del na območju
Šalovci IV (Ravni, Brezja, Kančec) z

naslednjo vsebino:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Hodoš-Šalovci, kontaktna oseba
župan Abraham Aleksander, Šalovci 163,
Šalovci, tel. 069/59-250, faks 069/59-250.

2. Predmet javnega naročila: izvedba ko-
masacije:

– elaborat obstoječega stanja zemljišč na
komasacijskem območju,

– elaborat vrednotenja zemljišč na ko-
masacijskem območju,

– idejna zasnova ureditve komasacijske-
ga območja,

– elaborat nove razdelitve zemljišč na
komasacijskem območju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek, dokončanje kakor
sama izvedba komasacijskih del je v odvi-
snosti od Republike Slovenije, Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Jav-
ni razpis za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova intervencij
za celostno urejanje podeželja in obnovo
vasi za leto 1997, javni razpis 4 (Ur. l. RS,
št. 43/97). Kolikor Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano vlogi ne bo
ugodila, se dela v predmetu javnega naroči-
la ne bodo izvajala.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri:

– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del,
– garancijski rok za izvedena dela.
Dodatni pogoji oziroma merila bodo zah-

tevani v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 22. 8. 1997 do 9. ure
na naslov Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci
163, 9204 Šalovci.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 22. 8. 1997 ob 12. uri na sedežu Občine
Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
v petnajstih dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Hodoš-Šalovci,
kont. oseba župan Abraham Aleksander, Ša-
lovci 163, tel./faks 069/59-250. Razpisna
dokumentacija in ostale informacije so na
razpolago do vključno 20. 8. 1997 na ome-
njenem naslovu.

Občina Hodoš-Šalovci

Št. 215/97 Ob-3291

Občina Luče na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in določil 99.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

gradnjo nadomestnega večnamenskega
objekta v Lučah

1. Investitor: Občina Luče, Luče 106, Lu-
če.

2. Predmet razpisa: gradnja nadomestne-
ga večnamenskega objekta v kraju Luče.

3. Orientacijska vrednost del je ca.
80,000.000 SIT, orientacijski rok pa je šest
mesecev od uvedbe v delo.

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba.

Naročnik si pridržuje tudi pravico mož-
nosti pogajanja s ponudniki v postopku pri-
prave analize ponudb zaradi racionalnejše-
ga gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

5. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo na Občini Luče, Luče 106 ob
plačilu 20.000 SIT na ŽR. št.
52810-630-10131 – Agencija za plačilni
promet Mozirje.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, način plačila
in fiksnost cen, reference pri izvajanju to-
vrstnih del, strokovna usposobljenost po-
nudnika in priložena dokazila o izpolnjeva-
nju pogojev za opravljanje tovrstne dejav-
nosti po zakonu, popolnost ponudbe, garan-
cijska doba, rok izvedbe, opcija ponudbe
“ključ v roke,” druge ugodnosti.

Opomba: ni nujno, da je najcenejša po-
nudba tudi najugodnejša.

7. Razpisni pogoji: vsi, ki želijo sodelo-
vati na razpisu, morajo v razpisnem postop-
ku predložiti pisno ponudbo. Ponudba mora
vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– reference o že opravljenih podobnih

delih,
– ostale ugodnosti in osnutek pogodbe

(določila pogodbe – datum do katerega ve-
lja ponudba, način obračunavanja del, rok
plačila, garancijski roki, način spremembe

cen, rok izvedbe del, zagotovilo o upošteva-
nju delovnih in življenjskih pogojev kot jih
določajo veljavne kolektivne pogodbe ter
navedbo pooblaščene osebe ponudnika).

8. Rok za oddajo ponudbe je najkasneje
do 30 dne po objavi v Uradnem listu RS do
13. ure na naslov Občina Luče, Luče 106,
3334 Luče. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj – ponudba za grad-
njo nadomestnega večnamenskega objekta
v Lučah”. Javno odpiranje ponudb bo 30.
dan po objavi v Uradnem listu RS ob 14. uri
v sejni sobi Občine Luče.

9. Predstavnik ponudnika mora komisiji
za odpiranje ponudb predložiti pisno poob-
lastilo.

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

Občina Luče

Ob-3293

Kmetijska zadruga Šentjur objavlja na
podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)

razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
agromelioracij Planina–Dobje

1. Investitor: KZ Šentjur, Cesta Leona
Dobortinška 3, Šentjur.

2. Predmet razpisa: agromelioracijska
dela po investicijskem programu maj 1997
(Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Kmetijska svetovalna služba – Enota Šent-
jur).

3. Lokacija investicije: področje Občine
Šentjur; KS Planina, Dobje, 15 kmetij, 45,26
ha.

4. Predviden čas del: jesen 1997.
5. Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji.
6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
7. Javno odpiranje ponudb bo deveti dan

po razpisu ob 8. uri, v prostorih KZ Šentjur.
8. Obvestilo o izbiri najugodnejšega po-

nudnika bo posredovano v sedmih dneh po
poteku roka za oddajo ponudb.

Kmetijska zadruga Šentjur

Ob-3294

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Carinska uprava RS, kont. oseba Irena
Bera, Šmartinska 130, Ljubljana, tel. št.
061/140-10-44, int. 21-92, faks:
061/140-21-55, soba št. 720, e-mail Irena
Bera@curs. sigov. mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
750 izvodov Kombinirane nomenklature

carinske tarife za leto 1998,
200 izvodov Carinske tarife za agroži-

vilstvo za leto 1998,
Dobava strokovne literature se bo vršila

v carinarnice po Sloveniji:

Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljub-
ljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Go-
rica, Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 10. 1997, zaklju-
ček 15. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 1. 9. 1997 do 9. ure, na
naslov Carinska uprava RS, prevzemnika
Erika Anderlič, in Račič Karmen, Šmartin-
ska 130, 1523 Ljubljana, tel. št.
061/140-10-44, int. 21-78, soba št. 709.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter navedbo predmeta naroči-
la.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1997 ob
10. uri, na naslovu: Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, Carinska uprava RS, odpiranje
vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmartinska 130,
1523 Ljubljana, tel. št. 061/140-10-44, int.
21-27,  faks: 061/140-21-55, sejna soba, 11.
nad.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 22. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Carinska uprava RS, kont. osebi Ire-
na Bera in Barbara Gašperlin, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, tel. št. 061/140-10-44
int. 21-92, 22-77, faks: 061/140-21-55, so-
ba 720, 719 e-mail Irena Bera@curs.si-
gov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni

razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila 26. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Košir.
Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-3295

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. št. 069/31-000, faks: 21-861,
soba št. 20.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja kanalizacije v
ulici ob progi v Murski Soboti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Ugodna cena in plačilni pogoji, roki iz-
polnjevanja dosedaj sklenjenih pogodb

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1997 do 12. ure
na naslov Mestna občina Murska Sobota,
prevzemnika Viher Jožica in Štihec Anton,
Kardoševa 2, Murska Sobota, tel. št.
069/31-000, faks: 21-861, soba št. 20.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1997,
ob 12.30 na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Rola Bogomir,
Kardoševa 2, Murska Sobota, tel. št.
069/31-000, faks: 21-861, soba št. 25.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. št. 069/31-000, faks:
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1997 za 2.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 12. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Slavic, župan.

Ob-3296

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
osebi Viher Jožica in  Štihec Anton, Kardo-
ševa 2, Murska Sobota, tel. št. 069/31-000,
faks: 21-861, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje krajevne
ceste Nemčavci–Markišavci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 koledarskih dni.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike:
ugodna cena in plačilni pogoji, rok izvedbe,
garancija.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1997 do 12. ure
na naslov Mestna občina Murska Sobota,
prevzemnika Viher Jožica in  Štihec Anton,
Kardoševa 2, Murska Sobota, tel. št.
069/31-000, faks: 21-861, soba št. 20.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1997,
ob 13. uri na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Rola Bogomir,
Kardoševa 2, Murska Sobota, tel. št.
069/31-000, faks: 21-861, soba št. 25.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. št. 069/31-000, faks:
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 12. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Slavic, župan.

Ob-3297

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
osebi Viher Jožica in Štihec Anton, Kardo-
ševa 2, Murska Sobota, tel. št. 069/31-000,
faks: 21-861, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev lokalnih
cest v Mestni občini Murska Sobota.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike,
ugodna cena in plačilni pogoji, rok izvedbe,
garancija.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1997 do 12. ure
na naslov Mestna občina Murska Sobota,
prevzemnika Viher Jožica in Štihec Anton,
Kardoševa 2, Murska Sobota, tel. št.
069/31-000, faks: 21-861, soba št. 20.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1997,
ob 13.30 na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Rola Bogomir,
Kardoševa 2, Murska Sobota, tel. št.
069/31-000, faks: 21-861, soba št. 25.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. št. 069/31-000, faks:
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1997 za 2.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 12. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Slavic, župan.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 006 Ob-3292

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Semič objavlja

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev

v Osnovno šolo Belokranjskega odreda
Semič

1. Naročnik: Občina Semič, Semič 14,
Semič.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca red-
nih prevozov učencev Osnovne šole Belo-
kranjskega odreda Semič za šolsko leto
1997/98 na naslednjih relacijah:

I. dovozi z avtobusi:
– relacija št. 1: Semič - Črmošnjice

(7.00) - Vrčice (7.05) - Gaber (7.10) - Stari-
hov Vrh (7.17) - Semič (7.20); 23 km,
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– relacija št. 2: Črešnjevec (6.60) - Grad-
nik (6.57) - Omota (7.00) - Osojnik (7.07) -
Maline (7.12) - Štrekljevec (7.18) - Kal
(7.20) - Semič (7.27); 18 km,

– relacija št. 3: Semič - Stranska vas
(7.32) - Semič (7.37); 8 km,

(vožnjo na relacijah št. 2 in št. 3 opravi
isti avtobus)

II. razvozi z avtobusi:
– relacija št. 1: Semič (13.05) - Stranska

vas (13.10) - Črešnjevec (13.10) - Gradnik
(13.22) - Omota (13.26) - Osojnik (13.35);
23 km,

– relacija št. 2: Semič (13.10) - Želez-
niška postaja (13.17) - Vrčice (13.22) - Čr-
mošnjice (13.27) - Semič; 24 km,

3. Podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo v občinski upravi Občine Semič
(Sonja Ličen Tesari), tel.: 068/67-083,
67-098.

4. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje sto-
ritve morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in
v skladu s cestno zakonodajo.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost in organizacija storitve,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponud-

nika ter naslov,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od treh mesecev,
– bruto ceno polnega prevoženega kilo-

metra,
– izhodiščno dnevno ceno prevoza,
– način korekcije in povečevanje cene,
– način plačila storitev,
– reference,
– ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi razpisa v Uradnem listu RS do 8. ure
na naslov: Občina Semič, Semič 14, 8333
Semič. Ponudbe je potrebno oddati v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
šolske prevoze 1997/98”.

8. Odpiranje ponudb bo 15. dan po obja-
vi v Uradnem listu RS ob 13. uri v prostorih
občine. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Semič

Ob-3305

Občina Loška dolina na podlagi zakona
o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86 ter Ur. l. RS, št. 59/96) v skladu z 18.
členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ter na podlagi odredbe o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije (Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo
vodovodnega zajetja in omrežja

za naselje Babno polje
1. Investitor: Občina Loška dolina.
2. Predmet razpisa: gradnja vodovodne-

ga zajetja in omrežja za naselje Babno po-
lje.

3. Orientacijska vrednost: ca. 18,000.000
SIT.

4. Predviden začetek del je 1. 9. 1997;
dokončanje november 1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– garancijski roki,
– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prejšnjega odstavka.

6. V poštev pridejo le ponudbe, ki bodo
obsegale kompletno izgradnjo.

7. Plačilni pogoji: po mesečnih situaci-
jah.

8. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– BON 1-2.
9. Investitor si zadržuje pravico, da skle-

ne pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
10. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo v tajništvu Občine Loška doli-
na, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg
pri Ložu, ob plačilu 10.000 SIT (pokritje
materialnih stroškov) na ŽR št.
50160-630-810337 - Agencija za plačilni
promet, Cerknica.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
v času od 4. 8. 1997 do 8. 8. 1997 od 8. do
10. ure.

11. Rok za oddajo ponudbe je 28. 8. 1997
do 8. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj - ponudba za vodovod
Babno polje”

Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1997
ob 9. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

12. Predstavnik ponudnika mora komisi-
ji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Loška dolina

Ob-3307

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in navodila o vsebini in obliki
obrazcev za objavo namere o oddaji javne-
ga naročila, javnega razpisa v Uradnem li-
stu RS in določitvi obrazcev za objavo (Ur.
l. RS, št. 41/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo agromelioracijskih del na

območju Bukovnica z naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
Moravske Toplice, kont. oseba Martina
Vink Kranjec, tel. 069/48-810, 48-820, faks
069/38-502.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
agromelioracije v k.o. Bukovica.

Dela vključujejo:
– planiranje,
– krčenje drevja in grmovja,
– založno gnojenje in kalcifikacijo,
– globoko oranje,
– izkop odprtih jarkov,
– ureditev poti.
3. Orientacijska vrednost naročila

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek, dokončanje kakor
sama izvedba komasacijskih del je v odvi-
snosti od Republike Slovenije, Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Jav-
ni razpis za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova intervencij
za celostno urejanje podeželja in obnovo
vasi za leto 1997, javni razpis 3 (Ur. l. RS,
št. 43/97). Kolikor Ministrstvo za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano vlogi ne bo ugo-
dilo, se dela v predmetu javnega naročila ne
bodo izvajala.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del,
– garancijski rok za izvedena dela.
Dodatni pogoji oziroma merila bodo zah-

tevani v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 22. 8. 1997 do 9. ure,
na naslov Občina Moravske Toplice, Kranj-
čeva 3, 9226 Moravske Toplice.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 22. 8. 1997 ob 13. uri v sejni sobi urada
Občine Moravske Toplice, v Moravskih To-
plicah, Kranjčeva 3.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa: najkasneje v
petnajstih dneh od dneva odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisano
dokumentacijo: Občina Moravske Toplice,
kontaktna oseba Martin Vink Kranjec,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, tel.
069/48-810, 48-820, faks 069/38-502. Raz-
pisna dokumentacija in ostale informacije
so na razpolago vključno do 20. 8. 1997 na
omenjenem naslovu.

Ob-3308

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in navodila o vsebini in obliki
obrazcev za objavo namere o oddaji javne-
ga naročila, javnega razpisa v Uradnem li-
stu RS in določitvi obrazcev za objavo (Ur.
l. RS, št. 41/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo komasacijskih del na območju
Bukovnica z naslednjo vsebino

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
Moravske Toplice, kont. oseba Martina
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Vink Kranjec, tel. 069/48-810, 48-820, faks
069/38-502.

2. Predmet javnega naročila: izvedba ko-
masacije v k.o. Bukovnica, ki obsega 125
ha.

Dela vključujejo:
– elaborat obstoječega stanja zemljišč na

komasacijskem območju,
– elaborat vrednotenja zemljišč na ko-

masacijskem območju,
– elaborat nove razdelitve zemljišč na

komasacijskem območju.
3. Orientacijska vrednost naročila

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek, dokončanje kakor
sama izvedba komasacijskih del je v odvi-
snosti od Republike Slovenije, Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Jav-
ni razpis za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova intervencij
za celostno urejanje podeželja in obnovo
vasi za leto 1997, javni razpis 4 (Ur. l. RS,
št. 43/97). Kolikor Ministrstvo za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano vlogi ne bo ugo-
dilo, se dela v predmetu javnega naročila ne
bodo izvajala.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del,
– garancijski rok za izvedena dela.
Dodatni pogoji oziroma merila bodo zah-

tevani v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 22. 8. 1997 do 9. ure,
na naslov Občina Moravske Toplice, Kranj-
čeva 3, 9226 Moravske Toplice.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 22. 8. 1997 ob 12. uri v sejni sobi urada
Občine Moravske Toplice, v Moravskih To-
plicah, Kranjčeva 3.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa: najkasneje v
petnajstih dneh od dneva odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisano
dokumentacijo: Občina Moravske Toplice,
kontaktna oseba Martin Vink Kranjec,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, tel.
069/48-810, 48-820, faks 069/38-502. Raz-
pisna dokumentacija in ostale informacije
so na razpolago vključno do 20. 8. 1997 na
omenjenem naslovu.

Občina Moravske Toplice

Ob-3309

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport (soinve-

stitor Zdravstveni dom Adolfa Drolca Mari-
bor), kont. oseba Ivo Lah, d.i.a., Trubarjeva
3, Ljubljana, tel. 061/13-12-249, faks
061/13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela pri dozidavi in nadzidavi
študentske depandanse in Zdravstvenega do-
ma v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 10. 1997, za-
ključek 1. 7. 1998.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike. Upo-
števane bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do 1. 9. 1997 do 12. ure, na
naslov Projekt MR inženiring, d.d., prev-
zemnica Branka Manfreda, inž. gr., Sveto-
zarevska 10, 2000 Maribor, tel.
062/229-70-30, faks 062/225-569, soba št.
411.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 9.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Projekt MR
inženiring, d.d., odpiranje vodi Branka Man-
freda, inž. gr., Svetozarevska 10, Maribor,
tel. 062/229-70-30, faks 062/225-569, soba
št. 416.

6. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Projekt MR inženiring, d.d.,
kont. oseba v tajništvu družbe, pri Renati
Šenkiš, Svetozarevska 10, Maribor, tel.
062/229-70-30, faks 062/225-569, soba št.
417.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1997 za 70.000 SIT plačljivo z
virmanom na račun 51800-601-10612.

7. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 6. točko.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Günter

Sovič, inž. el.
Projekt MR inženiring, d.d., Maribor

Ob-3318

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

ponovni 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 90 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,
– rok dobave.
7. Dodatne informacije so na voljo pri

Gaspari Petru (tel. 061/329-265).
8. Rok dostave ponudbe je 12. 8. 1997

do 8.30 v vložišče izpostave DARS, d.d.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, osebno ali po
pošti priporočeno v zaprti in zapečateni
ovojnici z oznako. “Ne odpiraj – ponudba
za dobavo osebnih avtomobilov”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1997
ob 9. uri na izpostavi DAS, d.d., Einspieler-
jeva 6, Ljubljana, soba 601. Na odpiranje
ponudb so vabljeni predstavniki ponudni-
kov, na odpiranju morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

DARS, d.d.

Ob-3319

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev z

naslednjo vsebino
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ormož, kont. oseba Olga Bede-
nik, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 8.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz učencev v os-

novne šole na območju Občine Ormož v
šolskem letu 1997/98.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa 22,000.000
SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 10 mesecih.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1997 do 13. ure,
na naslov Občina Ormož, prevzemnik Kle-
menčič Gabriela, Ptujska c. 6, 2270 Ormož,
tel. 062/701-041, faks 062/701-721, soba št.
14.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 8.
1997 ob 8. uri, na naslovu: Občina Ormož,
Ptujska c. 6.

Naročnik Občina Ormož, odpiranje vodi
Irena Meško Kukovec, Ptujska c. 6, Ormož,
tel. 062/701-041, faks 062/701-721, soba št.
15.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: Občina Ormož, kont. oseba
Olga Benedik, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba št. 8.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 21. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Ormož.
Občina Ormož

Ob-3247

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Ljubljana, Miklošičeva 24, objavlja

javni razpis
za izbiro dobaviteljev blaga in storitev

za uvedbo sistema kartice zdravstvenega
zavarovanja v pilotski regiji

1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljub-
ljana, Slovenija (v nadaljevanju Zavod).

2. Predmet razpisa: zavod bo z uvedbo
sistema kartice zdravstvenega zavarovanja
nadomestil obstoječo zdravstveno izkazni-
co, ki jo uporabljajo zavarovanci za uve-
ljavljanje pravic iz zdravstvenega zavaro-
vanja. Najprej bo uveden sistem kartice
zdravstvenega zavarovanja pilotsko v Po-
savski regiji, ki zajema upravne enote Kr-
ško, Sevnica in Brežice. Po terminski dina-
miki je pilotska uvedba planirana v obdobju
marec - junij 1998. Po uspešni uvedbi v
pilotski regiji in pozitivni oceni ter odloči-
tvi skupščine Zavoda o nadaljevanju uved-
be sistema kartice zdravstvenega zavarova-
nja, bo ta postopno uveden v vseh drugih
regijah Slovenije.

Za tako načrtovano uvedbo sistema kar-
tice zdravstvenega zavarovanja, Zavod ob-
javlja javni razpis za izbiro dobaviteljev na-
slednjega blaga in storitev:

(1) kartice zdravstvenega zavarovanja in
profesionalne kartice,

(2) personalizacija in priprava kartic za
distribucijo,

(3) večfunkcijske čitalno zapisovalne na-
prave,

(4) samopostrežni terminali tipa SST1,
(5) samopostrežni terminali tipa SST2 in
(6) centralni transakcijsko - komunika-

cijski strežnik z integracijo v sistem kartice
zdravstvenega zavarovanja.

Razpisa se lahko udeležijo pravne in fizič-
ne osebe iz Slovenije in iz tujine. Storitve
personalizacije in priprave kartic za distribu-
cijo morajo biti izvedene izključno v Sloveniji
in v skladu s slovenskimi predpisi za varstvo
osebnih podatkov. Ponudnik lahko predloži
ponudbo za posamezno postavko razpisa opre-
deljeno v točkah (1) do (6), ali za več postavk
skupaj, niso pa sprejemljive ponudbe, ki bi
pokrivale samo del posamezne postavke.

Ad (1)
Kartice zdravstvenega zavarovanja in

profesionalne kartice
Kartica zdravstvenega zavarovanja bo

vsebovala aplikaciji “identifikacija zavaro-

vane osebe” in “dokumentacija izbranih
zdravnikov”.

Za upravljanje pravice dostopa do po-
datkov na kartici zdravstvenega zavarova-
nja bo uporabljana profesionalna kartica.

Za potrebe pilotskega projekta Zavod
razpisuje dobavo 75.000 kartic zdravstve-
nega zavarovanja in 250 profesionalnih kar-
tic z rokom dobave 10. januar 1998. Ponud-
nik mora v svoji ponudbi opredeliti tudi
dobavo programske opreme za nalaganje no-
vih aplikacij na kartice in zaščitnih sporočil
z ustrezno dokumentacijo in s časovno neo-
mejeno licenco. Ponudba mora vključevati
tudi usposabljanje in svetovalno podporo za
integracijo v poizkusno okolje in v aplika-
tivno programsko opremo.

Ad (2)
Personalizacija in priprava kartic za di-

stribucijo
Personalizacija kartic se izvede z laser-

skim graviranjem ali termotransfernim ti-
skom. Ponudba za personalizacijo kartic
mora vsebovati tudi ponudbo za pripravo
kartic za distribucijo.

Ad (3)
Večfunkcijske čitalno zapisovalne napra-

ve
V okviru sistema kartice zdravstvenega

zavarovanja bodo uporabljane večfunkcij-
ske čitalno zapisovalne naprave, ki bodo
enotne glede tehničnih funkcij in vmesni-
kov.

Za pilotsko uvedbo Zavod izbira ponud-
nika za dobavo 250 večfunkcijskih čitalno
zapisovalnih naprav v različnih izvedbah,
kot ločene zunanje naprave ali pa kot inte-
gralne komponente računalniškega ohišja ali
tipkovnice. Ponudnik mora v svoji ponudbi
ponuditi tudi vzpostavitev servisnega cen-
tra in služb primernih za širjenje skladno s
pričakovano nadalnjo širitvijo sistema. Rok
dobave za prvih 50 naprav je 30. november
1997, za preostalih 200 pa 15. januar 1998.

Ad (4)
Samopostrežni terminali tipa SST1
V sistemu kartice zdravstvenega zavaro-

vanja je načrtovana mreža samopostrežnih
terminalov, s pomočjo katerih bodo zavaro-

vanci preverjali in ažurirali administrativne
podatke obveznega in prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja. Predvidevata se
dva tipa samopostrežnih terminalov, katerih
opisi in tehnične karakteristike so oprede-
ljeni v tehnični dokumentaciji. Za pilotsko
uvedbo Zavod v razpisu zahteva dobavo 7
terminalov tipa SST1, ki poleg potrjevanja
kartice zdravstvenega zavarovanja omogo-
čajo tudi druge večpredstavne aplikacije.
Rok za dobavo prvih treh terminalov SST1
je 15. november 1997, rok za dobavo na-
slednjih štirih pa 15. januarja 1998.

Ad (5)
Samopostrežni terminali tipa SST2
Samo za potrjevanje kartice zdravstve-

nega zavarovanja Zavod razpisuje dobavo
enostavnejših terminalov tipa SST2. Za po-
trebe pilotskega projekta je razpisanih 12
tovrstnih terminalov, ki morajo vsebovati
tudi ustrezno aplikativno programsko opre-
mo. Rok za dobavo prvih pet terminalov je
je 15. december 1997, preostalih sedmih pa
15. januar 1998.

Za dobavljene enote pod točko (4) in (5)
mora dobavitelj zagotoviti tudi servis v skla-
du z opredelitvami v tehnični dokumenta-
ciji.

Ad (6)
Centralno transakcijsko - komunikacij-

ski strežnik z integracijo v sistem kartice
zdravstvenega zavarovanja.

Zavod razpisuje dobavo transakcijsko -
komunikacijskega strežnika in storitev inet-
gracije strežnika v sistem kartice zdravstve-
nega zavarovanja. Zagotovljeno mora biti
komunikaciranje z obema tipoma samopo-
strežnih terminalov, komunikacija na tran-
sakcijskim nivoju z različnimi podatkovni-
mi serverji, delovanje 24 ur na dan in 365
dni v letu, z zadostnimi zmogljivostmi gle-
de na predvideni pretok informacij. Zago-
tovljena mora biti tudi razširljivost tako gle-
de zmogljivosti in povezljivosti. Rok doba-
ve strežnika je 1. december 1997. rok za-
ključka integracije v sistem pa 28. februar
1998.

3. Orientacijska cena razpisanega blaga
in storitev

Vrsta blaga /storitve Orientacijska cena
(v 1000 SIT)

(1) Kartice zdravstvenega zavarovanja 46.000
profesionalne kartice 115

(2) Personalizacija in priprava kartic za distribucijo 6.097
(3) Večfunkcijski čitalci kartic 7.000
(4) Samopostrežni terminali tipa SST1 7.600
(5) Samopostrežni terminali tipa SST2 in 3.250
(6) Centralni transakcijsko - komunikacijski

strežnik in integracija v sistem kartice
zdravstvenega zavarovanja. 30.500

Ponudniki  morajo  ponuditi  blago  in
storitve  posebej  za  pilotsko  regijo,  do-
kazati pa tudi usposobljenost za uvedbo
sistema kartice v preostalih slovenskih re-
gijah.

Ponudniki morajo blago iz postavk (3),
(4), (5) in (6) ponuditi dodatno v obliki
operativnega leasinga.

4. Merila za izbiro ponudnikov:
1) cena proizvodov in storitev,
2) ovrednotenje tehničnih zahtev,
3) terminski plan dobav,
4) vzpostavitev proizvodnje v Sloveniji,

5) prednost domačih ponudb,
6) plačilni pogoji in
7) sofinanciranje.
Načini uporabe meril so določeni v raz-

pisni dokumentaciji.
5. Dokumentacija, ki mora biti priložena

ponudbi:
1) dokazila o registraciji,
2) organizacijska oblika in struktura po-

nudnika,
3) finančni izkaz poslovanja za zadnji

dve leti,
4) dokazila o dosedanjih referencah,
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5) dokazila o nameri za vzpostavitev pro-
izvodnje v Sloveniji oziroma o prenosu teh-
nologije v Slovenijo,

6) certifikati in druga dokazila in listine
zahtevani v razpisni dokumentaciji,

7) prospekti, predstavitveni material in
drugo gradivo po razumni presoji ponudni-
kov.

6. Ponudbi mora ponudnik kot jamstvo
priložiti garancijo za resnost ponudbe v vi-
šini 5% vrednosti njegove ponudbe za pilot-
sko uvedbo v obliki bančne garancije, banč-
nega čeka, certificiranega čeka ali gotovine,
ki zapade v korist naročnika, če izbrani po-
nudnik odstopi od ponudbe, ali če v roku 30
dni po obvestilu o izboru ne sklene pogodbe
z naročnikom. Rok veljavnosti bančne ga-
rancije je 30 dni po poteku veljavnosti po-
nudbe in jo mora izdati prvovrstna banka s
sedežem v državi naročnika, ali v državi
sprejemljivi za naročnika.

Garancije za resnost ponudbe bodo neiz-
branim ponudnikom vrnjene najkasneje v
30 dneh po poteku veljavnosti ponudb, sku-
paj z obvestilom o rezultatih razpisa.

7. Naročnik si pridržuje pravico zavrniti
katerokoli ponudbo ali razveljaviti posto-
pek in zavrniti vse ponudbe ob kateremkoli
času do dne izbire izvajalca, brez kakršne-
koli obveznosti do ponudnikov.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati več
ponudnikov za posamezne produkte oziro-
ma dejavnost v okviru razpisanih predme-
tov in jih sestaviti v celoto.

Naročnik se ne zavezuje skleniti pogod-
bo s ponudnikom z najnižjo ceno blaga ali
storitev.

8. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj
60 dni po datumu, določenem za odpiranje
ponudb.

9. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago od četrtega delovnega dne od objave
razpisa dalje na lokaciji naročnika Mikloši-
čeva 24, soba 232, II. nadstropje, med 9. in
12. uro. Potencialni ponudnik mora pred
prevzemom razpisne dokumentacije plačati
stroške razpisne dokumentacije v višini
206.000 SIT na blagajni Zavoda, soba št.
50, pritličje. Prevzemnik razpisne dokumen-
tacije mora predložiti pisno pooblastilo po-
tencialnega ponudnika in pisno izjavo po-
tencialnega ponudnika o varovanju poslov-
nih skrivnosti pridobljenih z razpisno doku-
mentacijo.

Na morebitna pisna vprašanja ali zahte-
ve za pojasnila v zvezi z razpisom bomo
odgovarjali na informativnem dnevu, ki bo
v sredo, 3. septembra 1997, ob 10. uri v
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije, Miklošičeva 24, Ljubljana (učilnica v
kleti, soba št. 8).

10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v treh izvodih, en original in dve kopiji, z
vso potrebno dokumentacijo. Ponudnik mo-
ra oddati ponudbo v skupni ovojnici tako,
da je pri odpiranju ponudb možno preveriti,
da je ovojnica zaprta, tako kot je bila odda-
na. Na vsakem izvodu ponudbe morajo biti
označeni: naziv in naslov naročnika, naziv
in naslov ponudnika, naziv projekta, na
ovojnici pa še dodatno označba ponudba in
opozorilo “Ne odpirati do 1. oktobra 1997
do 10. ure”.

11. Stroške ponudb nosijo ponudniki
sami.

12. Ponudba mora biti sestavljena v slo-
venskem ali angleškem jeziku. Če bo izbran
ponudnik, ki je oddal ponudbo v angleškem
jeziku, mora le-ta v 15 dneh po izbiri pred-
ložiti uradni slovenski prevod ponudbe na
svoje stroške.

13. Rok za prispetje ponudb je 30. sep-
tember 1997 do 12. ure po lokalnem času na
Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Miklošičeva 24, Ljubljana, vložišče, so-
ba št. 51.

14. Javno odpiranje ponudb bo 1.okto-
bra 1997 ob 10. uri po lokalnem času v Za-
vodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, Ljubljana, učilnica v kleti,
soba št. 8.

15. Odpiranja ponudb se udeležita naj-
več dva predstavnika posameznega ponud-
nika, ki morata predložiti ustrezno poobla-
stilo za zastopanje.

16. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, ne bodo obravnavane in bodo neod-
prte vrnjene ponudniku v 14 dneh po preje-
mu.

17. Ponudbe bo pregledala in ocenila za
ta namen imenovana komisija.

18. Naročnik bo najkasneje v roku 45
dni po dnevu odpiranja ponudb posredoval
odločitev o izbiri vsem ponudnikom, ki so
se udeležili razpisa.

19. Ta javni razpis je objavljen v Urad-
nem listu RS dne 1. 8. 1997.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Institute of Health Insurance of Slovenia,
Miklošičeva 24, Ljubljana, is announcing

a Public Invitation for Bids
for the Selection of Suppliers of Goods

and Services required for the
Introduction of the Health Insurance

Card System in the Pilot Region
1. Purchaser: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije (Institute of Health In-
surance of Slovenia), Miklošičeva street 24,
SI1507 Ljubljana, Slovenia (hereinafter: the
Institute).

2. Subject of the bidding:
By introducing the health insurance card

system, the Institute intends to substitute
the current health care booklet, which is
employed by the insured persons in assert-
ing their rights arising from health insur-
ance. Initially, the health insurance card sys-
tem is to be introduced on a pilot basis in
the Posavje region of Slovenia, comprising
the administrative units of Krško, Sevnica
and Brežice. According to the project time
schedule, this pilot introduction is planned
to be carried out in the period of March to
June, 1998. Following the successful intro-
duction in this pilot region, and subject to a
positive assessment and resolution by the
Institute Assembly to proceed with the in-
troduction of the health insurance card sys-
tem, the system will gradually be introduced
in all other regions of Slovenia.

For the introduction of the health insur-
ance card system as outlined above, the In-
stitute is announcing a public invitation for
bids for the selection of suppliers and pro-
viders of the following goods and services:

(1) health insurance cards and health pro-
fessional cards;

(2) personalisation and mailing of the
cards;

(3) multifunctional card read-write units;
(4) self-service terminals of the SST1

type;
(5) self-service terminals of the SST2

type; and
(6) central transaction-communication

server and the integration into the health
insurance card system .

The invitation for bids is open to any
physical or legal person in Slovenia or for-
eign physical or legal person. The service of
card personalisation and mailing, item (2)
above, shall be performed exclusively with-
in the territory of Slovenia, and in compli-
ance with the regulations of personal data
protection in effect in Slovenia. A bidder
may submit a bid for any individual item (1)
to (6) above or for any combination of the
items. Bids covering any of the above items
only in part, are not acceptable.

Ad (1)
Health insurance cards and health pro-

fessional cards
The health insurance card will carry two

applications: “identification of the insured
person”, and “documentation of the select-
ed physicians”.

The health professional card will serve
to regulate the rights of access to data on
the health insurance card.

For the purpose of the pilot introduction,
the Institute invites the bids for the supply
of 75,000 health insurance cards and 250
health professional cards. The delivery
deadline for the cards is January 15th, 1998.
The bid must include the supply of software
for the downloading of new application on
the cards, and of security messages, includ-
ing appropriate software documentation and
permanent license. The bid must also in-
clude the training and consultancy support
for the integration of the card into the test-
ing and into the application software envi-
ronment.

Ad (2)
Card personalisation and mailing
The card personalisation is carried out

by laser engraving or, alternatively, by ther-
motransfer printing. The bid for card per-
sonalisation must also include the bid for
card mailing. The deadline for the card per-
sonalisation and mailing is February 10,
1998.

Ad (3)
Multifunctional read-write units
In the health insurance card system, mul-

tifunctional read-write units will be em-
ployed. These units shall be unified regard-
ing technical functionality and interfaces.

For the purposes of the pilot region sys-
tem introduction, the Institute will select
the supplier of 250 multifunctional
read-write units of various designs, like au-
tonomous units or components integrated
into a personal computer or its keyboard.
The bids must include the establishment of
a service centre and corresponding outposts,
suitable for expansion in line with the antic-
ipated expansion of the card system. The
deadline for the delivery of the first lot of
50 units is November 30, 1997, and the
deadline for the delivery of the remaining
200 units is January 15, 1998.
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Ad (4)
Self-service terminals of the SST1 type
The Health Insurance Card System de-

sign envisages a network of self-service ter-
minals to serve for the checking and updat-
ing of the compulsory and voluntary insur-
ance administrative data by the insured per-
sons themselves. Two types of self-service
terminals are envisaged, their description
and technical characteristics being speci-
fied in the bidding documentation. The bid-
ding subject is the selection of suppliers of
7 self-service terminals of the SST1 type,
which, in addition to the basic function of
checking and updating of the health insur-
ance card, accommodates other multimedia
applications. The deadline for the delivery
of the initial 3 SST1 type terminals is No-
vember 15, 1997, and the deadline for the
delivery of the remaining 4 terminals, Janu-
ary 15, 1998.

Ad (5)
Self-service terminals of the SST2 type
To serve solely to the updating of the

health insurance card, the Institute bids for
the supply of low end SST2 type self-service
terminals. For the purposes of the pilot in-
troduction project, 12 terminals of this type
are requested including the appropriate soft-

ware. The deadline for the supply of the
first 5 terminals is December 15, 1997, and
the deadline for the supply of the remaining
7 terminals, January 15th, 1998.

The bids for items (4) and (5) above
must include the establishment of the main-
tenance and repair service in accordance to
the specifications in the bidding documents.

Ad (6)
Central transaction-communication serv-

er and the integration into the health insur-
ance card system

The Institute invites bids for the supply of
the central transaction-communication serv-
er, and the service of its integration into the
health insurance card system. The system
must perform communication with both types
of the self-service terminals, transaction-level
communication with various types of data-
base servers, operation on the 24 hour a day,
365 days a year, and have performance suffi-
cient to accommodate the envisaged infor-
mation flow. It must also enable expansion
both in terms of capacity and in terms of
connectivity. The deadline for the delivery
of the server is December 1, 1997, and the
deadline for the service of integration into
the system, February 1, 1998.

3. The tender budget

Goods / service Bid budget
(in 1000 SIT)

(1) health insurance cards 46.000
health professional cards 115

(2) card personalisation and mailing 6.097
(3) multifunctional read-write units 7.000
(4) self-service terminals of the SST1 type 7.600
(5) self-service terminals of the SST2 type 3.250
(6) central transaction-communication server

and the integration into the health
insurance card system 30.500

The bidder shall offer the goods and
services in quantities required for the pilot
region, but must also demonstrate its capa-
bility of providing the offered goods and/or
services in quantities required for the equip-
ping of the other regions of Slovenia.

For the items (3), (4), (5) and (6), the
bidder shall offer goods, in addition, also in
the form of operational leasing.

4. Criteria of selection of suppliers:
1) product and service prices;
2) evaluation of the technical character-

istics of the offered goods and services;
3) time schedule of supplies;
4) establishment of the production ca-

pacities in Slovenia;
5) domestic preference;
6) terms of payment;
7) cofunding of the project.
The method of evaluation of bids is laid

out in the bidding documents.
5. Documents to accompany the bids:
1) documentary proof of registration;
2) organisational form and structure of

the bidder;
3) profit and loss statements for the past

two years;
4) documentary proof of references up

to day;
5) documentary proof of intent to estab-

lish production capacity in Slovenia, respec-
tively, to transfer technology to Slovenia;

6) certificates and other documentary
proofs and documents specified in the bid-
ding documents;

7) prospectuses, presentation materials,
and other materials on the bidder’s discre-
tion

6. The bid shall be accompanied by the
bid security, in the amount of 5% of the
total price of the bid for the pilot region
system introduction, in the form of a bank
guarantee, cashier’s cheque, certified
cheque, or cash, to be forfeited by the pur-
chaser in the case that the bidder withdraws
its bid or fails to sign the contract with the
purchaser within the period of 30 days upon
receiving the notice on being selected for
the award of the contract. The period of
validity of the bid security is 30 days longer
than the validity of bids, and it shall be
issued by a first class bank having its busi-
ness seat in the country of the purchaser, or
in a country acceptable to the purchaser.

To the unsuccessful bidders, the bid se-
curities will be discharged/returned at the
latest within 30 days after the expiry of bid
validity, together with the results of the bid-
ding process.

7. The purchaser reserves the right to
accept or reject any bid or to annul the bid-
ding process and to reject all bids, at any
time prior to awarding the contract without
thereby incurring any liability towards the

affected bidder or bidders or any obligation
to inform the affected bidder or bidders on
the grounds for such action.

The purchaser reserves the right to se-
lect multiple bidders for individual prod-
ucts or services within a bid item, and to
combine them into a whole.

The purchaser is not bound to award the
contract to the bidder offering the lowest
bid price.

8. The bids shall have the period of va-
lidity of at least 60 days after the date spec-
ified for the opening of bids.

9. The bidding documents are available,
starting on the fourth business day from the
publishing the invitation for bids, at the pur-
chaser’s premises at the address Miklošiče-
va 24, Ljubljana, room 242 (second floor),
from 9h to 12h. Prior to collecting the bid-
ding documents, a prospective bidder shall
pay down the document material costs in
the amount of SIT 206,000 at the Institute
cashier office, room 50 in the ground floor.
The person collecting the bidding docu-
ments shall submit an appropriate documen-
tary proof of authorisation by the prospec-
tive bidder, and a written statement by the
prospective bidder to safeguard the Purchas-
er’s business secrets disclosed in the tender
documentation.

Any inquiries or requests in relation to
the invitation of bids will be replied to at the
informing event, which will be held on
Wednesday, September 3rd, 1997 at 10
o’clock at the premises of the Institute of
Health Insurance of Slovenia, Miklošičeva
24, Ljubljana (basement, lecture room 8).

10. Bidders must submit their bids in
three copies, one original and two copies,
each being complete with all the accompa-
nying materials. The original and the two
copies shall each be sealed in an envelope,
in such a manner as to enable, at the time of
the opening of the bids, to verify that the
envelope is preserved in the same state as
when delivered to the purchaser. Each bid
copy must be marked with the following
details: the title and address of the purchas-
er, the title and address of the bidder, the
title of the project, the label “BID” and the
warning “Do not open until October 1, 1997
at 10 o’clock”.

11. The costs of bidding are borne en-
tirely by the bidders.

12. The bids shall be written in the Slov-
enian or English language. In case the bid
selected for the award of the contract has
been submitted in English, such bidder is
bound, no later than within 15 days after
receiving the notice of being selected, to
submit to the purchaser an official transla-
tion of the bid into Slovenian language. The
costs of translation are borne by the bidder.

13. The deadline of reception of bids is
September 30, 1997 at 12 o’clock local time,
at the premises of the Institute of Health
Insurance of Slovenia, Miklošičeva 24,
Ljubljana, mail room, room number 51.

14. The public opening of bids will be
carried out on October 1, 1997 at 10 o’clock
local time, at the premises of the Institute of
Health Insurance of Slovenia, Miklošičeva
24, Ljubljana, basement, lecture room 8.

15. The representatives of the bidders,
no more than two per participating bidder,
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wishing to attend at the opening of bids,
shall present appropriate document of au-
thorisation by their respective bidder.

16. Any bid received by the purchaser
after the deadline specified for submission
of the bids, will not be considered and will
be returned to the bidder no later than 14
days after reception.

17. The bids will be examined and eval-
uated by a committee appointed for this pur-
pose.

18. At the latest within 45 days after the
day of opening the bids, the purchaser will
notify all the participating bidders on its
decision regarding the awarding of the con-
tract.

19. This invitation is published in the
Official gazette of R Slovenia dated August
1, 1997.

Institute of Health Insurance
of Slovenia

Namera o javnem naročilu

Ob-3224

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Toplarna Ljublja-
na, kont. oseba Roman Povše, Toplarniška
19, Ljubljana, tel. 446-646, faks 444-567,
E-mail Roman Povše@TE-TOL.SI.

Navedba vsebine: odvoz pepela in žlin-
dre ter deponiranje pepela in žlindre na de-
ponijo ponudnika.

2. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 600,000.000 SIT,
začetek 7. 11. 1997, zaključek 5. 12. 1997.

3. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 1. 1998, zaklju-
ček 31. 12. 2000.

4. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Datum objave javnega razpisa 7. 11.
1997.

Ime in podpis naročnika objave: Termoe-
lektrarna Toplarna Ljubljana.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana

Št. 37/97 Ob-3225

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka:  Občina  Nazarje,  kont.  oseba  Štiglic
Jože,  Savinjska  cesta 4,  Nazarje,  tel.
063/833-022, faks 063/833-022.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija in dozida-
va osnovne šole s telovadnico v Nazarjah.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 300,000.000
SIT, začetek 1. 11. 1997, zaključek 15. 12.
1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek december 1997, za-
ključek avgust 1999.

Datum objave javnega razpisa november
1997.

Ime in podpis naročnika objave: Župan
Ivan Purnat.

Občina Nazarje

Ob-3262

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Črnomelj, kont. oseba Mojca
Stjepanovič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/51-363, faks 068/51-117, soba št. 4, II,
e-mail občina.crnomelj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja telovadnice
s podhodom in zunanjo ureditvijo pri Os-
novni šoli Mirana Jarca, Ul. Otona Županči-
ča 8, Črnomelj.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 200,000.000 SIT,
začetek 7. 11. 1997, zaključek 10. 12. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 30. 3. 1998, zaklju-
ček 31. 8. 1999.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
ne bodo upoštevane preference za domače
ponudnike.

Datum objave javnega razpisa 7. 11.
1997.

Ime in podpisnik naročnika objave: An-
drej Fabjan, župan Občine Črnomelj.

Občina Črnomelj

Ob-3263

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Slovenske želez-
nice, d.d., Ljubljana, kont. oseba Marko
Brezigar, Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
1320-344, faks 1336-037, soba št. 229.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: slovensko madžarska
železniška povezava na odseku Puconci–
Hodoš–državna meja.

Obseg del je razviden iz uredbe o loka-
cijskem načrtu (Ur. l. RS, št. 29/97) za 1.
fazo gradnje proge.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
11.600,000.000 SIT, začetek 1. 11. 1997,
zaključek 1. 3. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 24 mesecih.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
bodo upoštevane preference za domače po-
nudnike v višini 10%.

Datum objave javnega razpisa: novem-
ber 1997.

Ime in podpisnik naročnika objave: Bo-
ris Zrimc.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-3302

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo

1. Naziv in sedež naročnika objave jav-
nega naročila: “OKP” Javno podjetje za
komunalne storitve Rogaška Slatina,
d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slati-
na.

2. Predmet javnega naročila: čistilna na-
prava Rogaška Slatina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
550,000.000 SIT.

4. Predvideni čas objave razpisa: do kon-
ca leta 1997.

5. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 1998 in zaključek 2000.

OKP Javno podjetje za komunalne
storitve, Rogaška Slatina, d.o.o.

Ob-3320

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod RS za blagovne rezerve, kon-
taktni osebi Karmen Verbovšek, Jože Fink,
Dunajska 106, Ljubljana, tel. 1681-519,
1683-555, faks 1683-167.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 46.400 ton pšenice fco

silosi v RS.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa 1.310,000.000
SIT, začetek oktober 1997, zaključek no-
vember 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 1 mesecu in/ali 15 dne-
vih, začetek november 1997, zaključek 25.
12. 1997.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
ne bodo upoštevane preference za domače
ponudbe.

Datum objave javnega razpisa: 24. 10.
1997.

Ime in podpis naročnika objave: Karmen
Verbovšek.

Zavod RS za blagovne rezerve,
Ljubljana

Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Ob-3260

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-
ročnika: Sklad stavbnih zemljišč Občine
Črnomelj, kont. oseba Vinko Kunič, Trg
svobode 3, Črnomelj, tel. 068/52-040, faks
068/51-117, soba št. 24, e-mail občina.cr-
nomelj@soil.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) zunanja ureditev platoja pred in ob

Kulturnem domu v Črnomlju,
B1) ureditev hodnika za pešce v naselju

Svibnik,
B2) izgradnja javne razsvetljave naselja

Svibnik.
3. Orientacijska vrednost naročila: pod

A) 10,000.000 SIT, pod B1) 8,000.000 SIT,
pod B2) 3,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 8. 1997, zaklju-
ček 31. 8. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis določujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Po prioriteri so bila merila naslednja:
cena, reference, rok izvedbe, rok plačila in
finančno zavarovanje, zato so za izbiro po-
nudbe v prvi vrsti morale ustrezati pogoju
najnižje cene, v primeru praktično istih cen
so odločale reference in tako naprej.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 21.
7. 1997 ob 9.30, na naslovu. Trg svobode 3,
Črnomelj, mala sejna soba.

Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč Obči-
ne Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.

Število prispelih ponudb: pod A 3; pod
B1) 3; pod B2) 7.

Najnižja cena: pod A) 9,299.965 SIT;
pod B1) 7,937.298 SIT; pod B2) 1,992.389
SIT.

Najvišja cena: pod A) 10,262.676 SIT;
pod B1) 8,378.698 SIT; pod B2) 4,598.396
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 30. 6. 1997, št. 38-39/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 1. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave Občina
Črnomelj, župan Andrej Habjan.

Občina Črnomelj

Ob-3321

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-
ročnika: Občina Črnomelj, kont. oseba
Srečko Janjoš, Trg svobode 3, Črnomelj,
Črnomelj, tel. št. 068/52-040, fax: 068/
51-117, soba št. 24.

E-mail obcina.crnomelj@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena

dela.
Navedba vsebine:
A) spremljajoči objekti pokopališča v

Vojni vasi -gradbena in obrtniška dela,
B) spremljajoči objekti pokopališča v

Vojni vasi - elektroinstalacije.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: pod A)
9,000.000 SIT; pod B) 3,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 8. 1997 in za-
ključek 20. 10. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis določujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

Merila so bila nalednja: reference, cena,
plačilni pogoji, ugodnosti, rok za izvedbo,
rok plačila in finančno zavarovanje plačil.
V primeru praktično istih cen so odločale
reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 21. 7.
1997, ob 9.30 na naslovu: Trg svobode 3,
Črnomelj, mala sejna soba.

Naročnik Občina Črnomelj, Trg svobo-
de 3, 8340 Črnomelj.

Število prispelih ponudb pod A) 2; pod
B) 4.

Najnižja cena pod A) 13,507.433 SIT;
pod B) 1,504.551,90 SIT (ni ponujena zah-
teva projektanta).

Najvišja cena pod A) 14,146.944 SIT;
pod B) 3,211.474,10 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca:
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev (18. do 42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: 30. 6. 1997; št. 38-39/97.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila 1. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Črnomelj, župan Andrej Fabjan.
Občina Črnomelj

Št. 116/97 Ob-3236

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
(Ur. l. RS, št. 24/94) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Prevalje, kont.
oseba  Bojan  Medved,  dipl.  inž.,  Dobja
vas 187,  Ravne  na  Koroškem,  tel.
0602/23-074, faks 0602/20-912, soba št. 2.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev potoka v ob-
močju deponije komunalnih odpadkov Lo-
kovica.

3. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 8. 1997, zaklju-
ček 15. 10. 1997.

4. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  Puh
Ljubljana, Standard, d.o.o., Prevalje, naj-
nižja cena, druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in reference za tovrstna dela.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 22.
7. 1997 ob 9. uri, na naslovu: KP Prevalje,
Dobja vas 187, naročnik Komunalno pod-
jetje Prevalje, Dobja vas 187, Ravne na Ko-
roškem.

Število prispelih ponudb: 2.
Najnižja cena: Standard, d.o.o. –

27,963.674 SIT.
Najvišja cena: Puh Ljubljana –

28,146.101,15 SIT.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 30. 6. 1997: 39.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 1. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: direktor
Ernerst Blatnik.

Komunalno podjetje Prevalje

Ob-3303

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Marko Peršin (Zavod Republike Slo-
venije za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana),
Župančičeva 6, Ljubljana, soba št. 211,
tel. št. 133-32-66, faks: 310-267, E-mail
marko.persin@guest.arnes.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške

prezentacijske opreme in sicer:
– oprema za računalniške predstavitve za

učilnico,

– oprema za računalniške predstavitve za
predavalnico (večjo učilnico),

– dodatna oprema za pripravo računal-
niških predstavitev.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
55,104.645 SIT (od tega plača MŠŠ
34,274.645,40 SIT, šole pa 20,829.999,60 SIT).

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek meseca avgusta, do-
končanje meseca septembra, ali: začetek
22. 8. 1997, zaključek 22. 9. 1997.

Podatki o različnih rokih pričetka oziro-
ma dobavnih rokih: vsi roki so enaki, nave-
deni v sklopu št. 4.

Izbrani po sklepu:

Dobavitelj Oprema Št. Prispevek Cena
šole v% za 1 kos

RAP ING d.o.o. projektor -sony VPL-S500E 25 50 688.600
AVI TSE d.o.o. projektor -Infosuc LP220E 24 50 777.780
EMG d.o.o. projektor -NEC MT 800G 2 20 999.999
AVI TSE d.o.o. projektor -PHILIPS 4600 2 0 1,245.121
AVI TSE d.o.o. projektor -Infosuc 720 3 0 1,305.795
LESTRA d.o.o. platno DP2020 54 50 29.900
LESTRA d.o.o. foto-Sanyo VPC-G200 2 0 138.600
AVTOTEHNA d.d. foto-CanonPower shot600 2 0 117.500
RAP ING d.o.o. kamera-SONY CCD TR502 3 0 93.100
RAP ING d.o.o. projektor -sony VPL-S500E 6 20 688.600
AVI TSE d.o.o. projektor -Infosuc LP220E 5 20 777.780
LESTRA d.o.o. platno DP2020 13 20 29.900

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: tehnične lastnosti ponujene opre-
me (ugotavljanje minimalnih zahtevanih in

dodatnih tehničnih lastnosti ponujene opre-
me), vzdrževanje (pregled sposobnosti do-
bavitelja na področju vzdrževanja opreme),
komercialni pogoji (ugodnejši garancijski
pogoji, razmerje cena/kvaliteta) in cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ministrstvo za šolstvo in šport,
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kont.  oseba  Marko  Peršin,  Zavod  Re-
publike  Slovenije  za  šolstvo,  Poljanska
28,  Ljubljana,  Župančičeva  6,  1000
Ljubljana.

Št. prisp. ponudb: 16.
Najnižja cena – najvišja cena: ponujeno

opremo lahko po tehničnih specifikacijah
razdelimo v različne cenovne razrede, zato
cene med seboj niso direktno primerljive.
Konkretne cene so razvidne iz zapisnika o
javnem odpiranju ponudb.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
dne 6. 6. 1997; Uradni list št. 33/97, št. Ob-2307.

Predviden datum objave dodelitve jav-
nega naročila 22. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: dr. Slav-
ko Gaber.

Ministrstvo za šolstvo
in šport

Ob-3261

Na podlagi 55. člena zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) objav-
ljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, Ljubljana, telefon št. 1782-211.

2. Predmet javnega naročila: nakup šol-
skih učbenikov za srednje šole in sicer:

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Avtor Naslov Cena Naročilo Skupaj

P. Legiša MATEMATIKA 1, Geometrija v ravnini 1.009,00 202 203.818,00
P. Legiša MATEMATIKA 2, Vektorji, potence in koreni,

kvadratna funkcija 1.560,00 179 279.240,00
P. Legiša MATEMATIKA 2, Kompleksna števila, Eksponentna

funkcija in logaritem, Merjenje v geometriji 2.173,00 195 423.735,00
P. Legiša MATEMATIKA, Kotne funkcije, trigonometrija 1.113,00 241 268.233,00
P. Legiša MATEMATIKA, Polinomi, racionalne funkcije,

krivulje drugega reda 1.005,00 420 422.100,00
A. Cokan, J. A. Čibej MATEMATIKA, Zaporedja 857,00 2776 2,379.032,00
J. A. Čibej MATEMATIKA, Verjetnostni račun in statistika,

Kombinatorika 2.261,00 3475 7,856.975,00
P. Legiša MATEMATIKA, Odvod, integral 1.818,00 4064 7,388.352,00
I. Štalec MATEMATIKA ZA 1. LETNIK TEHNIŠKIH ŠOL 1.339,00 205 274.495,00
I. Štalec MATEMATIKA ZA 2. LETNIK TEHNIŠKIH ŠOL 1.616,00 116 187.456,00
M. Vince HIGHLIGHT - INTERMEDIATE 2.602,00 8 20.816,00
M. Vince HIGHLIGHT - INTERMEDIATE 1.527,00 8 12.216,00
M. Vince HIGHLIGHT UPPER - INTERMEDIATE 2.602,00 100 260.200,00
M. Vince HIGHLIGHT UPPER - INTERMEDIATE 1.527,00 20 30.540,00
S. Greenall REWARD - UPPER - INTERMEDIATE 2.585,00 106 274.010,00
S. Greenall REWARD - UPPER - INTERMEDIATE 1.459,00 26 37.934,00
D. Kern-Francetič, M. Häusler KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 1 2.150,00 21 45.150,00
D. Kern-Francetič, M. Häusler KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 2 2.150,00 166 356.900,00
D. Kern-Francetič, M. Häusler KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 2 1.829,00 18 32.922,00
D. Kern-Francetič, M. Häusler KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 3 1.925,00 401 771.925,00
D. Kern-Francetič, M. Häusler KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 3 1.558,00 84 130.872,00
D. Kern-Francetič, M. Häusler KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 4 2.887,00 298 860.326,00
D. Kern-Francetič, M. Häusler KONTAKTSPRACHE DEUTSCH 4 1.785,00 95 169.575,00
G. Mebus SPRACHBRÜCKE 1 2.685,00 2 5.370,00
G. Mebus SPRACHBRÜCKE 2 2.685,00 148 397.380,00
G. Mebus SPRACHBRÜCKE 2 1.659,00 35 58.065,00
K. Lapajne, S. Kunter,
E. Stransky ZWISCHEN DEN ZEILEN - MED VRSTICAMI 3.201,00 209 669.009,00
A. Hopkins, J. Potter LOOK AHEAD CLASSROOM COURS 2 2.166,00 212 459.192,00
A. Hopkins, J. Potter LOOK AHEAD CLASSROOM COURS 3 2.166,00 257 556.662,00
A. Hopkins, J. Potter,
I. Naunton LOOK AHEAD CLASSROOM COURS 4 2.166,00 234 506.844,00
A. Hopkins, J. Potter, J. Hall LOOK AHEAD CLASSROOM COURS 4 1.047,00 16 16.752,00
R. Brambila, A. Crotti BUONGIORNO 1 4.700,00 35 164.500,00
R. Brambila, A. Crotti BUONGIORNO 1 2.500,00 35 87.500,00
I. Grobelnik ZGODOVINA 3 1.981,00 414 820.134,00
B. Repe ZGODOVINA 4 3.498,00 1785 6,243.930,00
B. Drobnjak, M. Klemenčič,
J. Kunaver, F. Lovrenčak,
M. Luževič, M. Pek,
J. Senegačnik OBČA GEOGRAFIJA 2.463,00 109 268.467,00
B. Vesel, T. Golčar, F. Sušnik BIOLOGIJA 1 1.663,00 16 26.608,00
P. Ličar, T. Wraber RAZMNOŽEVANJE, RAZVOJ, RAST 617,40 4 2.469,60
J. Drašler, M. Grabnar GENSKA KONTINUITETA 1.165,00 193 224.845,00
J. Drašler, M. Povž GENSKA KONTINUITETA 742,00 102 75.684,00
P. Stušek, A. Podobnik,
N. Gogala BIOLOGIJA 1, CELICA 2.348,00 314 737.272,00
A. Podobnik, D. Devetak BIOLOGIJA 4, 5, RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ 3.490,00 297 1,036.530,00
F. Lazarini, J. Brenčič SPLOŠNA IN ANORGANSKA KEMIJA 2.079,00 178 370.062,00
N. Bukovec, I. Leban 2 O ALI O2, KEMIJSKO RAČUNANJE

ZA SREDNJE ŠOLE 1.682,00 298 501.236,00
A. Kornhauser ORGANSKA KEMIJA I 1.815,00 72 130.680,00
A. Kornhauser ORGANSKA KEMIJA II 2.574,00 369 949.806,00
A. Kornhauser ORGANSKA KEMIJA III 2.755,00 416 1,146.080,00
N. Bukovec, S. A. Glažar NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE

ZA SREDNJO ŠOLO 1.830,00 284 519.720,00
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Avtor Naslov Cena Naročilo Skupaj

M. Vrtačnik, B. Šket NALOGE IZ ORGANSKE KEMIJE
ZA SREDNJO ŠOLO 2.668,00 500 1,334.000,00

A. Kregar FIZIKA 1, Vprašanja in naloge 912,00 14 12.768,00
R. Kladnik FIZIKA - GIBANJE, SILA, SNOV 3.150,00 34 107.100,00
R. Kladnik ENERGIJA - FIZIKA ZA SREDNJEŠOLCE 2 3.300,00 486 1,603.800,00
R. Kladnik SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV,

FIZIKA 3 za srednješolce 2.396,00 1027 2,460.692,00
J. Strnad FIZIKA ZA DRUŽBOSLOVNO USMERITEV 1.960,00 2 3.920,00
I. Kuščer, A. Moljk FIZIKA, 2. del, Toplota. Zvok. Svetloba. 2.171,00 38 82.498,00
M. Fürst, N. Halmer FILOZOFIJA 1.995,00 708 1,412.460,00
F. Jerman FILOZOFIJA 2.200,00 485 1,067.000,00
H. Höffler OSNOVE LIKOVNE UMETNOSTI 1.776,60 54 95.936,40
J. Kvas POTOVANJE BESED 1, KNJIŽEVNOST 1.667,40 61 101.711,40
M. Cencelj, D. Kunej,
C. Završnik POTOVANJE BESED 1, KNJIŽEVNOST 818.00 12 9.816,00
A. Kuzman, T. Uran MATEMATIKA 2.844,00 174 494.856,00
S. Berzelak ZGODOVINA 2 1.504,60 427 642.464,00
P. Schauer, M. Sterle,
T. Verčkovnik BIOLOŠKO LABORATORIJSKO

IN TERENSKO DELO 690,00 159 109.710,00
A. Kornhauser in drugi KEMIJA, Eksperimenti in naloge 516,00 2 1.032,00
M. Tišler ORGANSKA KEMIJA 1.777,00 170 302.090,00
S. Možina, B. Lipičnik PSIHOLOGIJA V PODJETJIH 990,00 254 251.460,00
P. Leban, M. Skledar SPLOŠNO POLJEDELSTVO 1.747,20 74 129.292,80
E. Žižmond EKONOMIKA NARODNEGA GOSPODARSTVA 2.204,00 1003 2,210.612,00
P. Levstek, A. Grum KUHARSTVO 3.561,00 269 957.909,00
A. Horvatin TEHNOLOGIJA VELIKIH KUHINJ 1.737,00 97 168.489,00
M. Furlan, D. Andolšek GOSPODARSKO POSLOVANJE S KORESPODENCO 2  2.047,00 178 364.366,00
J. A. Čibej POSLOVNA MATEMATIKA, I. del 2.588,00 253 654.764,00
J. A. Čibej POSLOVNA MATEMATIKA, II. del 2.478,00 898 2,225.244,00
E. Dobeic, B. Kolarič RAČUNOVODSTVO 1 1.528,00 120 183.360,00
B Kolarič, A. Gerečnik,
A. Sovinc RAČUNOVODSTVO - VAJE 1.508,00 120 180.960,00
A. Gerečnik,B. Kolarič,
A. Sovinc RAČUNOVODSTVO 2 2.537,00 422 1,070.614,00
M. Drešček, A. Gerečnik,
B. Kolarič RAČUNOVODSTVO 2 - VAJE 1.445,00 333 481.185,00
B. Košmelj STATISTIKA 2.005,00 775 1,553.875,00
M. Lorbar UPRAVNO POSLOVANJE 2 2.272,00 8 18.176,00
B. Degen STROJEPISJE 2 1.937,00 5 9.685,00
A. Perenič PRAVO 1.445,00 888 1,283.160,00
P. Grilc, M. Juhart, A. Galič PRAVO - UVOD V CIVILNO IN GOSPODARSKO

PRAVO 1.622,00 938 1,521.436,00
D. Urbančič, A. Gradišek OSNOVE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA 2.272,00 17 38.624,00
M. Pocajt, A. Širca ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA 3.675,00 87 319.725,00

SPLOŠNA ŽIVINOREJA 2.192,00 96 210.432,00
NARAVOSLOVJE S POZNAVANJEM BLAGA 3.465,00 899 3,115.035,00
SKUPAJ 31345 65,451.877,40

3. Vrednost dodeljenega naročila:
65,451.877,40 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika
Za navedene učbenike je edini založnik

učbenikov v Republiki Sloveniji DZS, d.d.,
Izobraževalno založništvo. Ker na tržišču
obstaja le en usposobljen ponudnik, ki je
zaščitil svoje pravice izdajanja navedenih
učbenikov, mu Ministrstvo za šolstvo in

šport oddaja javno naročilo z neposredno
pogodbo.

Ministrstvo za šolsto in šport

Ob-3310

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka:  Ministrstvo  za  šolstvo  in  šport,
kont. oseba Roman Lavtar, Župančičeva
6,  Ljubljana,  tel.  št.  17-85-211,  faks:
17-85-667,

E-mail metka.vrenjak@mss.edus.di.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup učbenikov za

srednje šole v Republiki Sloveniji.

Avtor Naslov Cena Naročilo Skupaj

Atkins, Clugston, idr. KEMIJA-ZAKONITOSTI IN UPORABA 5.985,00 389  2,328.165,00
R.M. Gallgher,
P. Ingram, A. Šmalc NARAVOSLOVJE - KEMIJA  2.475,90 68  168.361,20
B. Crowther, A. Šmalc NARAVOSLOVJE-KEMIJA  1.549,80 2  3.099,60
B. Beckett,
R.M. Gallagher,idr. NARAVOSLOVJE-KEMIJA  1.047,50 3  3.142,50
D. Gosteničnik SLAŠČIČARSTVO  2.321,50 129  299.473,50
J. Hrženjak TEHNIČNO RISANJE  1.194,00 65  77.610,00
J. Hrženjak TEHNIČNO RISANJE vaje  730,80 1  730,80
J. Mlakar DENDROLOGIJA 1.526,00 71  85.200,00
J. Hrženjak SPOZNAVANJE STROJNIH ELEMENTOV  950,25 168  159.642,00
J. Jereb OSNOVE KOVINARSTVA IN STROJNIŠTVA  1.749,50 206  360.397,00
I. Pečovnik in drugi RUDARSTVO II  2.020,00 25  50.500,00
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Avtor Naslov Cena Naročilo Skupaj

B. Salobir in drugi RUDARSTVO III  2.604,00 40  104.160,00
J. Hrženjak TEHNIČNO RISANJE S STROJNIMI ELEMENTI  1.137,00 85  96.645,00
J. Remškar GRADIVA - Osnove strojništva  913,50 48  43.848,00
I. Janežič STROJNI ELEMENTI 1  1.462,60 50  73.130,00
B. Mejak-Vrišer OSNOVE STROJNIH ELEMENTOV  1.316,70 826  1,087.594,20
B. Jordan, D. Šulek,
A. Slanc TERMODINAMIKA - NAUK O TOPLOTI - sept.  2.308,60 147  339.364,20
T. Japelj STROJNE INSTALACIJE  1.793,40 227  407.101,80
M. Čudina ČRPALKE, KOMPRESORJI IN VODNE

TURBINE  1.193,80 357  426.186,60
V. Savnik TEHNIČNO RISANJE- TEHNIČNA

DOKUMENTACIJA  4.725,00 30  141.750,00
Z. Kariš, E. Kiker OSNOVE KRMILNE TEHNIKE  1.193,90 250  298.475,00
J. Jereb TEHNOLOGIJA OBDELAVE ZA

OBLIKOVALCA KOVIN  1.793,40 342  613.342,80
J. Begeš TEHNOLOGIJA SPAJANJA IN REZANJA  1.193,80 256  305.612,80
J. Bezjak PREISKAVA MATERIALA  977,50 25  24.437,50
J. Stropnik HIDROMEHANIKA  1.462,60 465  680.109,00
S. Isakovič,
F. Klopčar TRANSPORTNE NAPRAVE  585,90 110  64.449,00
I. Janežič STROJNI ELEMENTI 2  1.921,10 482  925.970,20
I. Janežič STROJNI ELEMENTI 2-VAJE  2.111,50 81  171.031,50
F. Cvetaš STATIKA  2.661,00 30  79.830,00
F. Cvetaš TRDNOST  2.509,00 64  160.576,00
J. Stropnik DINAMIKA  2.451,70 189  463.371,30
A. Slabe VARJENJE  1.912,00 117  223.704,00
Z. Žalar OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1  1.864,80 155  289.044,00
J. Ravnikar ELEKTRIČNE INSTALACIJE  2.845,20 66  187.783,20
Z. Žalar OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2  1.864,80 175  326.340,00
A. Razpet ELEKTROENERGETSKI SISTEMI

- ELEKTRIČNE INSTALACIJE  722,50 314  226.865,00
Z. Gorjup FOTOGRAMETRIJA  1.023,80 3  3.071,40
J. Beseničar GEODETSKI IZRAVNALNI RAČUNI 2  1.249,00 3  3.747,00
D. Žitnik GRADBENA MEHANIKA  438,90 30  13.167,00
S. Bošnjak TEHNOLOGIJA DELOVNIH PROCESOV 2,

Gradnja  463,00 37  17.131,00
S. Bošnjak TEHNOLOGIJA DELOVNIH PROCESOV 2,

Kanalizacija in ceste  438,90 62  27.211,80
A. Sever TEHNOLOGIJA DELOVNIH PROCESOV 2,

Streha ostrešje, kritina, stopnice  463,00 67  31.021,00
A. Likavec TEHNOLOGIJA OBDELAVE V LESARSTVU 1  2.049,60 39  79.934,40
M. Jug-Hartman POZNAVANJE TEKSTILIJ I. , Vlakna  1.423,00 12  17.076,00
M. Jug-Hartman POZNAVANJE TEKSTILIJ 2. DEL,

TEKSTILNO TEHNOLOŠKI POSTOPKI  2.045,00 42  85.890,00
M. Kumar TEHNOLOGIJA GRAFIČNIH PROCESOV  2.487,40 1  2.487,40
B. Iglič TEHNOLOGIJA PRIDOBIVANJA VLAKNIN

ZA IZDELAVO PAPIRJA II.  1.357,60 7  9.503,20
A. Pepevnik TEHNOLOGIJA III, PREVOZ POTNIKOV  983,00 99  97.317,00
C. Štandeker DIGITALNI SISTEMI - sept.  1.342,80 97  130.251,60
M. Azarov Domajnko,
M. Zevnik KRMILJA - ZBIRKA NALOG  718,10 306  219.738,60

SKUPAJ 6871  12,057.736,10

3. Vrednost dodeljenega naročila:
12,057.736,10 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del.

Dokončanje del je za dva učbenika 30.
september 1997, za vse ostale učbenike pa
31. avgust 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: za na-
vedene učbenike je edini založnik učbeni-
kov v Republiki Sloveniji Tehniška založba
Slovenije. Ker na tržišču obstaja le en uspo-
sobljen ponudnik, ki je zaščitil svoje pravi-
ce izdajanja navedenih učbenikov, mu Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport oddaja javno
naročilo z neposredno pogodbo.

Ime in podpis naročnika objave: Roman
Lavtar.

Ministrstvo za šolstvo
in šport

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-3226

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe »IKA«, industrijska konfekcija Aj-
dovščina, d.d., sklicujem

2. skupščino
delniške družbe »IKA« d.d., Ajdovščina,

ki bo dne 26. 8. 1997 ob 12.30 na sedežu
družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 24.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predlagani
predsednik skupščine, dva člana verifika-
cijske komisije, notar in zapisnikar.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju delniške družbe IKA v letu
1996 skupaj z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizijske družbe.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklepe o pokrivanju izgube iz pre-
teklih let v predloženem besedilu.

4. Sprejem sprememb oziroma dopolni-
tev statuta družbe.
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Predlog sklepa: sprejme se sprememba
oziroma dopolnitev statuta delniške družbe
v 3. točki, ki se jo dopolni z naslednjo de-
javnostjo:

G/52.410 Trgovina na drobno s teksti-
lom.

G/52.420 Trgovina na drobno z oblačili,
G/52.430 Trgovina na drobno z obutvijo

in usnjenimi izdelki,
G/52.481 Trgovina na drobno s športno

opremo,
G/52.487 Trgovina na drobno z igrača-

mi, otroško opremo.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se dosedanja čla-

nica nadzornega sveta Anica Rijavec.
6. Izvolitev novega člana nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: za novega člana nadzor-

nega sveta se izvoli Marjan Peljhan.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizor-

sko družbo za leto 1997 se imenuje predla-
gana revizijska družba Podboršek, k.d. Ljub-
ljana, Dunajska 22.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 24,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine v Delu pisno podajo družbi
razumno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki navadnih delnic z oznako A, B, D in G,
sami ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih. Pooblastilo mora biti
pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime
in priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja
in pooblaščenca, število glasov, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja; za pravne ose-
be pa poleg podatkov o pooblaščencu, še
firmo, sedež, število glasov in žig poobla-
stitelja.

Delničarji, ki se bodo udeležili skupšči-
ne, morajo predhodno prijaviti svojo ude-
ležbo najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine na sedežu družbe v Ajdovščini,
Tovarniška cesta 24.

O prvi točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, o ostalih pa z glasovnicami.
Vsaka delnica predstavlja en glas. Sklepi se
sprejemajo z navadno večino oddanih gla-
sov, razen pod 4. in 5. točko, ki se sprejema
s tričetrtinsko večino oddanih glasov.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najkasneje 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupšči-
na ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 14. uri v istem pro-
storu. Skupščina bo takrat veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

IKA, d.d.,
uprava družbe

Št. 21/97 Ob-3227

Na podlagi določil statuta družbe Scala
Zarja, Modna konfekcija d.d., Petrovče, di-
rektor družbe sklicuje

2. redno skupščino družbe,
ki bo dne 11. 9. 1997 ob 14. uri v prosto-

rih družbe na upravi družbe Petrovče 115.
Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti skupščine in izvolitev organov
skupščine in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na skepčna in lahko veljavno odloča.

Imenuje se predsednik skupščine, dva
preštevalca glasov, zapisnikar in notar.

Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe za leto 1996 z mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju za leto 1996 z
mnenjem nadzornega sveta in revizijske hi-
še.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička po
zaključnem računu za leto 1996.

Predlog sklepa: čisti dobiček v znesku
8,348.000 SIT ostane nerazporejen.

4. Predlog poslovne usmeritve za leto
1998.

Predlog sklepa: potrdi se poslovna us-
meritev za leto 1998.

5. Določitev revizorja družbe za leto
1997.

Predlog sklepa: za revizorja delniške
družbe za leto 1997 se imenuje revizorska
hiša Plus Revizija Ljubljana, d.o.o., Beži-
grad 1.

6. Vprašanja in pubude delničarjev.
Če skupščina družbe slučajno ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne na mestu prvega
sklica ob 15. uri.

Ob ponovnem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Scala Zarja, Modna konfekcija, d.d.
direktor družbe

Št. 52-01/97 Ob-3228

Na podlagi statuta IRI Inženiring Razvoj
Inovacije, d.d., Ljubljana sklicujemo

sejo skupščine
 delniške družbe IRI, d.d., Ljubljana,

ki bo dne 1. 9. 1997 ob 15. uri v poslov-
nih prostorih IRI, d.d., Ljubljana, Slovenče-
va 95, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev njenih organov in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščino vodi predsed-
nik skupščine dr. Andrej Zajc, dipl. fiz. za
notarja pa se imenuje Nada Kumar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe

za leto 1996 in revizijsko poročilo za leto
1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1996 in revidirani finančni izkazi po pred-
logu uprave družbe.

4. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček se razdeli

po predlogu uprave družbe.
5. Imenovanje revizorja za poslovno le-

to 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizijska družba.
6. Razno
Gradivo za skupščino s predlogi za vse

točke dnevnega reda je delničarjem na vpo-

gled v tajništvu družbe vsak dan od 10. do
13. ure.

Pravico do sodelovanje imajo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi IRI, d.d., Ljub-
ljana na dan 30. 8. 1997.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasuje se lahko na naslednje načine:
1. Z osebno udeležbo.
2. S pooblastilom: pooblastilo mora biti

pisno in vsebovati splošne podatke poobla-
stitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora bi-
ti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.

Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine ob napovedani uri, bo ponovno
zasedanje skupščine čez eno uro in bo
skupščina sklepčna ne glede na število del-
nic prisotnih delničarjev.

IRI, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-3229

Skladno z določili 29. člena statuta del-
niške družbe TP »Prehrana«, d.d., in v skla-
du z določbami zakona o gospodarskih druž-
bah sklicujem

1. skupščino
delniške družbe Prehrana, d.d.,

ki bo v torek, dne 2. septembra 1997, na
sedežu družbe, Kardeljeva 59, Maribor, s
pričetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
sprejme se predlagani dnevni red.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine, dva preštevalca in notar.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlaganem besedilu.
4. Poročilo o poteku lastninskega preob-

likovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o po-

teku lastninskega preoblikovanja.
5. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila družbe za leto 1996 z mnenjem revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja revizorja in začasnega nad-
zornega sveta skupščine sprejme letno po-
ročilo za poslovno leto 1996.

6. Sklep o ugotovitvi in razporeditvi do-
bička za leto 1996 in iz preteklih let.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička za leto 1996 in iz pre-
teklih let.

7. Plan za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina potrdi plan za

leto 1997.
8. Predlog sprememb in dopolnitev 3. čle-

na statuta družbe TP »Prehrana«, d.d., v smi-
slu doregistracije nekaterih novih dejavnosti
in uskladitve obstoječih in novih dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve in čistopis
statuta.

9. Imenovanje revizijske hiše za leto
1997 in za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za re-
vizorja pooblaščeno revizijsko družbo Va-
luta, d.o.o.
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10. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in imenovanje nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se začasni nad-
zorni svet.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju nadzornega sveta.

11. Določitev nagrad za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o do-
ločitvi nagrad za člane nadzornega sveta.

12. Vprašanje in pubude delničarjev.
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.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščino in glasovalno pravi-
co lahko uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 1 uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno gra-
divo.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v upravi družbe, pri Dejanu
Petkoviču (soba št. 13) od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Trgovsko podjetje Prehrana

začasna uprava
direktorica

Št. 074 Ob-3230

Na podlagi 7.3 točke statuta delniške
družbe Avtoservis, Kidričeva 4, Slovenj
Gradec vabi delničarje na

1. sejo skupščine
delniške družbe Avtoservis, d.d.,

ki bo v petek, dne 12. 9. 1997 ob 17. uri v
dvorani gasilskega doma v Slovenj Gradcu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se iz-

volijo delovni organi skupščine.
3. Obravnava in sprejem poslovnika

skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

sprejme poslovnik skupščine v predloženem
besedilu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi statuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta družbe.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog delničarjev

in sveta delavcev se izvoli člane nadzorne-
ga sveta.

6. Obravnava poslovanja za leto 1993,
1994, 1995 in sprejem letnega poročila za
leto 1996.

7. Predlog pokrivanja izgube.
8. Vprašanja in pubude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni
pred dnem sklicane skupščine v informacij-
ski pisarni na sedežu družbe osebno ali pre-
ko pooblaščenca shranili potrdila o delni-
cah in s tem prijavili svojo udeležbo na
skupščini.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni Avtoservisa, d.d.
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino vključno
s spremembami in dopolnitvami statuta je
delničarjem na vpogled v sprejemni pisarni
na sedežu družbe Avtoservis, d.d., Kidriče-
va 4, Slovenj Gradec od 10. 8. 1997 do 1. 9.
1997 in sicer vsak delovni dan od 8. do 15.
ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 19. uri. V tem pri-
meru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Avtoservis, d.d., Slovenj Gradec
uprava

direktor

Ob-3243

Na podlagi določil C 3. statuta delniške
družbe sklicujem

2. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica, d.d.,

Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 48,
ki bo v petek dne 29. 8. 1997 ob 16. uri

na sedežu družbe v Šempetru, Vrtojbenska
48 in predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in zapisnikarja po pred-
logu uprave.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in zapi-
snikar po predlogu uprave.

Seji bo prisostoval vabljeni notar.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo o poslovanju delniške družbe Agrogorica
za leto 1996, skupaj z mnenjem revizorja in
mnenjem nadzornega sveta.

4. Odločanje o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: sprejme se pokrivanje

izgube po predlogu uprave in z mnenjem
nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa: za revizorja se za leto
1997 imenuje revizijska družba Podboršek
– Revizijska družba, k.d.,  Ljubljana.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Šempe-
tru, Vrtojbenska 48, vsak delovni dan med
11. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
3 dni pred sejo.

Če skupščina ob napovedanem času ni
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Morebitni nasprotni predlogi delničar-
jev morajo biti vloženi in pisno obrazloženi
v roku 7 dni po objavi tega vabila, pri taj-
ništvu uprave družbe.

Glasovnice za odločanje na seji, se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziro-
ma pooblaščencem začele deliti eno uro pred
začetkom seje, do ure, ki je določena za
začetek zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!
Agrogorica, d.d.,

direktor

Ob-3266

Na podlagi 37. člena statuta Adriatic Za-
varovalne družbe, d.d., Koper, uprava druž-
be sklicuje

18. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe, d.d.,

Koper,
ki bo v torek, 2. septembra 1997 ob 12.30

v sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljub-
ljanska cesta 3a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev predsedujočega
skupščine, preštevalca glasov, določitev za-
pisnikarja in notarja ter sprejem dnevnega
reda.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dujočega skupščine, imenuje notarja, določi
zapisnikarja in preštevalca glasov ter potrdi
dnevni red.

2. Poročilo o poslovanju Adriatic Zava-
rovalne družbe, d.d., v letu 1996 in predlog
delitve dobička za leto 1996.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina sprejme letno poročilo

uprave o poslovanju Adriatic Zavarovalne
družbe, d.d., v letu 1996 z mnenjem nadzor-
nega sveta.

2.2. Na predlog uprave in mnenja nad-
zornega sveta skupščina sprejme sklep o
delitvi dobička za leto 1996.

3. Imenovanje revizorja za revizijo ra-
čunovodskih izkazov za leto 1997.

Predlog sklepa: za revijo izkazov poslo-
vanja za leto 1997 se imenuje RFR Ernst &
Young, d.d., Ljubljana.

4. Vprašanja in odgovori delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov so delničarjem na vpogled od dneva
objave tega sklica dalje v tajništvu družbe v
Kopru, Ljubljanska 3a, vsak delovnik od
7.30 do 15. ure.

V skladu z 40. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresniče-
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vanje pravice do glasovanja, pisna prijava
udeležbe pri upravi družbe, vsaj 3 dni pred
sklicano sejo.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje isti dan ob 14.30. Na
ponovljenem zasedanju bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na višino na seji pri-
sotnega kapitala.

Sejna soba družbe bo odprta od 12. ure
dalje.

Adriatic Zavarovalna družba, d.d,
Koper

uprava družbe

Št. 7/1600 Ob-3267

Na podlagi drugega odstavka 14. člena
statuta delniške družbe Slovenijales Sling,
družba za inženiring in projektiranje, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, uprava družbe skli-
cuje

3. sejo skupščine
delničarjev družbe Slovenijales Sling,
družba za inženiring in projektiranje,

d.d., Ljubljana, Dunajska c. 22,
ki bo 1. 9. 1997 ob 16. uri v veliki sejni

dvorani – pritličje poslovne stavbe Dunaj-
ska 22, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev verifikacij-

ske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila vertifikacij-
ske komisije, izvolitev predsednika skupšči-
ne in preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: potrdi se tri člansko ve-
rifikacijsko komisijo. Ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednika skupščine
in preštevalce glasov po predlogu.

2. Letno poročilo o poslovanje družbe za
leto 1996 ter letni plan poslovanja družbe
za leto 1997.

Predlog sklepov:
– sprejme se poslovno poročilo za leto

1996,
– sprejmejo se revidirani računovodski

izkazi družbe za leto 1996,

– sprejme se predlagani sklep o pokriva-
nju izgube poslovnega leta v breme rezulta-
tov v naslednjih petih letih,

– sprejme se plan poslovanja družbe za
leto 1997 po predlogu.

3. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: imenuje se Iteo Revizi-

ja, podjetje za revizijo, d.o.o., Ljubljana za
revizorja družbe Slovenijales Sling, d.d.,
Ljubljana za leto 1997 po predlogu.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Slovenijales Sling, d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, v tajništvu direktorja vsak
delovni  dan  do  dneva  seje  od  8. do
14.  ure.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo.

Če skupščina ne bo sklepčna bo ponov-
no zasedanje skupščine 2. 9. 1997 ob 16. uri
na istem kraju. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, če so navzoči
delničarji, ki predstavljajo vsaj 51 % osnov-
nega kapitala družbe.

Slovenijales Sling, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-3268

Na podlagi 16. člena statuta uprava del-
niške družbe G-M & M-Delor, d.d., sklicuje

4. skupščino delničarjev,
ki bo 5. 9. 1997 ob 14. uri na sedežu

družbe na Grosupljem, Brvace 11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje or-

ganov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščino vodi predsed-

nik skupščine, imenuje pa se še notar in
zapisnikar.

2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
Predlog sklepa: predlagani dnevni red se

sprejme.
3. Potrditev in verifikacija zapisnika 3.

skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi in veri-

ficira zapisnik 3. skupščine.
4. Obravnava poslovnega poročila, za-

ključnega računa 1996 in revizijskega poro-
čila.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo z zaključnim računom ter revizijskim
mnenjem za leto 1996 po predlogu uprave
in mnenju nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja v

letu 1997 se imenuje predlagano revizijsko
hišo Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

Skupščina odloča o objavljenih predlo-
gih po posameznih točkah dnevnega reda.

Morebitni dodatni predlogi delničarjev
morajo biti podani v pisni obliki, obrazloženi
in vloženi v 10 dneh po objavi tega sklica.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.

G-M & M-Delor, d.d.,
direktor podjetja

Ob-3269

Uprava družbe Elan, podjetje za usta-
navljanje, financiranje in upravljanje z dru-
gimi podjetji, d.d., Begunje 1, Begunje na
Gorenjskem, sklicuje

8. skupščino družbe,
ki bo dne 1. 9. 1997 v sejni sobi družbe

Elan, d.d., Begunje, Begunje 1, Begunje na
Gorenjskem, s pričetkom ob 12. uri.

Pogoji za udeležbo in glasovalno pravi-
co na skupščini družbe.

A) Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki
in pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupšči-
ni družbe prijavijo tako, da družba popolno
prijavo prejme najkasneje tri dni pred dnem
seje skupščine. Pisne prijave sprejema Branko
Devič, dipl. jur. na sedežu družbe.

Gradivo za skupščino bo dostopno na
sedežu družbe.

Prijava je popolna, če so ji priložena:
– za zakonitega zastopnika delničarja in

pooblaščenca delničarja, katerega poobla-
stitev je vpisana v sodnem registru: veljavni
overjeni izpisek iz sodnega registra,

– za pooblaščenca delničarja, katerega
pooblastitev ni vpisana v sodnem registru:
pisno pooblastilo zakonitega zastopnika del-
ničarja, potrjeno s strani notarja, ki mu je
priložen veljavni overjeni izpisek iz sodne-
ga registra, iz katerega je razviden zakoniti
zastopnik delničarja,

– pooblastilo zakonitega zastopnika ozi-
roma pooblaščenca delničarja mora biti neo-
mejeno in brezpogojno.

B) Glasovalna pravica za posameznega
delničarja se uresničuje glede na število del-
nic, izvršuje pa jo zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec, ob izpolnitvi pogojev iz toč-
ke A in na podlagi vpisa v seznam udele-
žencev skupščine družbe.

Dnevni red s predlogi sklepov.
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog uprave in NS: ugotovi se sklepč-

nost skupščine družbe.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
Predlog uprave in NS: v nadaljevanju

seje skupščine se sprejme predlagani dnev-
ni red.

3. Letno poročilo uprave družbe Elan, d.d.,
Begunje skupščini družbe, vključno z bilanco
uspeha in bilanco stanja ter konsolidirano bi-
lanco uspeha in konsolidirano bilanco stanja
družbe Elan, d.d., Begunje za leto 1996.

Predlog uprave in NS: sprejmejo se let-
no poročilo uprave družbe, bilanca uspeha
in bilanca stanja ter konsolidirana bilanca
uspeha in konsolidirana bilanca stanja za
leto 1996.

4. Mnenje nadzornega sveta družbe Elan,
d.d., Begunje k letnemu poročilu uprave
družbe.

Predlog uprave in NS: mnenje NS se
sprejme.

5. Ugotovitev in razporeditev poslovne-
ga rezultata družbe Elan, d.d., Begunje, za
leto 1996.

Predlog uprave in NS: na podlagi spreje-
te bilance uspeha družbe Elan, d.d., Begu-
nje, se bo za leto 1996 izkazana izguba po-
krila iz rezultatov tekočega poslovanja v
razdobju petih let.

6. Odpoklic članov NS in izvolitev no-
vih članov NS.

Predlog uprave in NS: odpokličejo se
člani NS, ki jih predlagajo delničarji na sa-
mi skupščini in se za člane NS izvolijo ose-
be, predlagane s strani delničarjev nepo-
sredno na skupščini.

7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog NS: za revizorja družbe Elan,

d.d., Begunje, se imenuje Podboršek revi-
zijska družba, k.d., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 22, Ljubljana.

8. Razno
Sklepčnost in ponovno zasedanje.
Skupščina družbe veljavno odloča, če so

navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 15 % zastopanega osnovne-
ga kapitala družbe.

V primeru, da se ob prvem sklicu ne
doseže sklepčnosti, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe dne 15. 9. 1997 ob 12. uri
na istem kraju in pod enakimi pogoji. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Elan, d.d.,
uprava

Ob-3270

Na podlagi 47. člena statuta Meje, kme-
tijskega podjetja, Šentjur, d.d., začasna upra-
va sklicuje

1. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.,
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ki bo v petek, 5. septembra 1997 ob 13.
uri v Motelu Alpos Šentjur.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potr-
ditev notarja.

Predlog sklepa: za predsednico skupšči-
ne se imenuje Pavlo Žmahar, za preštevalki
glasov Mojco Knez Šket in Faniko Leskov-
šek, za notarska opravila se potrdi izbrana
notarka Jasna Bečaj Božičnik iz Šentjurja.

2. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se sprejme poslovnik o delu skupščine.

3. Poročilo začasne uprave o poteku last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se
skupščina seznani s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1997 imenuje revi-
zijska hiša Rating, d.o.o., Savinova 3, Celje.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah statuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
mejo spremembe statuta družbe v zvezi z
razširitvijo dejavnosti, pogojev udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pra-
vice.

6. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993 in 1995 in sprejem letnega
poročila za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega NS se sprejme letno poroči-
lo za leto 1996 iz katerega je razvidno, da je
rezultat poslovanja dobiček v višini
9,348.315,30 SIT.

7. Obravnava in odločanje o uporabi do-
bička za leto 1996 in pokrivanje izgube za
leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega NS skupščina Meje Šentjur,
d.d., sklene, da se dobiček iz leta 1996 v
višini 9,348.315 SIT nameni za pokrivanje
revalorizirane izgube za leta 1993, 1994 in
1995, ostanek revalorizirane izgube v višini
258,844.685 SIT pa se pokrije:

– z oblikovanjem izrednih prihodkov per
1. 1. 1997 iz dolgoročnih rezervacij za pre-
cenjena stalna sredstva – 210,507.000

– v breme drugih rezerv – 28,035.858
– v breme revalorizacijskih popravkov

drugih rezerv – 20,301.827
Skupaj 258,844.685.
8. Razrešitev članov začasnega nadzor-

nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se izvolijo štirje člani nad-
zornega sveta kot predstavniki delničarjev
in sicer: Anton Guzej, Brigita Hrnčič, Alojz
Recko, Branko Šibakovski.

Hkrati se skupšino seznanja, da je bil v
nadzorni svet na prvi seji sveta delavcev
dne 18. 7. 1997 kot predstavnik delavcev
izvoljen Franc Kamplet.

Z izvolitvijo članov nadzornega sveta je
prenehal mandat in so razrešeni člani nad-

zornega sveta v sestavi: Danica Dosedla,
Matilda Rečnik, Alojz Recko, Frančišek Jošt
in Anton Guzej.

9. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepov: določi se sejnina za čla-
ne nadzornega sveta in predsednika nadzor-
nega sveta po predlogu začasnega nadzor-
nega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pi-
sarni skupščine najkasneje eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost ter prevzeli sredst-
va za glasovanje.

Popolno gradivo za sejo skupščine je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. ure do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji sporočijo začasni
upravi družbe v sedmih dneh od dneva ob-
jave sklica.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15 % glasov zasto-
panega kapitala (1. sklic). Če v prvem skli-
cu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne, to je
5. septembra 1997 ob 13.30. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Meja Šentjur, d.d.,
začasna uprava

Ob-3298

Na podlagi zakona o gospodarskih druž-
bah in statuta družbe Cetis, grafično podjet-
je, d.d., uprava sklicuje

2. skupščino delničarjev
ki bo dne 8. 9. 1997 ob 14. uri na sedežu

družbe v Celju, Čopova 24, vhod št. 900.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

2. Imenovanje revizorja za leto 1995,
1996 in 1997.

3. Spremembe in dopolnitve statuta.
4. Letno poročilo z revizijskim poroči-

lom in mnenjem nadzornega sveta za leto
1995.

5. Razporeditev dobička za leto 1993,
1994 in 1995.

6. Letno poročilo z mnenjem pooblašče-
nega revizorja in mnenjem nadzornega sve-
ta za leto 1996.

7. Razporeditev dobička za leto 1996.
8. Razrešitev članov nadzornega sveta in

izvolitev novih članov nadzornega sveta.
9. Določitev sejnine za člane nadzorne-

ga sveta.
Pod 1. se predlog sklepa glasi: za pred-

sednika skupščine se imenuje Ivan Levec.
Za preštevalce glasov se imenujejo Miro
Zakrajšek, Bernard Gregl in Robert Ernestl.
Za notarja se imenuje Anton Rojec iz Celja.

Pod 2. se predlog sklepa glasi: za revizor-
ja za poslovno leto 1995, za poslovno leto
1996 in za poslovno leto 1997 se imenuje
družba Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

Pod 3. se predlog sklepa glasi:

a) Sprejme se sprememba statuta, po pred-
logu uprave in nadzornega sveta, ki se glasi:
Črta se 6.8. točka statuta. Dosedanje 6.9.,
6.10., 6.11. in 6.12. točke ostanejo v istem
vrstnem redu točke 6.8., 6.9., 6.10. in 6.11.

b) Sprejme se sprememba statuta, po
predlogu uprave in nadzornega sveta, ki se
glasi: Spremeni se 1. odstavek točke 7.4.
tako, da se glasi: skupščina se skliče vsaj
mesec dni pred sejo z objavo v dnevnem
časopisju Delo. Če objava v časopisu Delo
iz objektivnih razlogov ni možna, se
skupščina skliče v Uradnem listu RS.

c) Sprejme se sprememba statuta, po
predlogu uprave in nadzornega sveta, ki se
glasi: Dopolni se 7.6. točka tako, da se gla-
si: skupščina se praviloma opravi v kraju
sedeža družbe. Delničarji se lahko udeležijo
skupščine pod pogojem, da svojo udeležbo
prijavijo upravi družbe vsaj tri dni pred za-
sedanjem skupščine.

d) Sprejme se sprememba statuta, po
predlogu uprave in nadzornega sveta, ki se
glasi: Spremeni se 9. točka. »Obveščanje
delničarjev« tako, da se glasi: družba objav-
lja podatke ter sporočila pomembna za druž-
bo oziroma delničarje v dnevnem časopisu
Delo. Če objava v časopisu Delo iz objek-
tivnih razlogov ni možna, se podatki in spo-
ročila objavljajo v Uradnem listu RS.

Pod 4. se predlog sklepa glasi: sprejme
se letno poročilo z revizijskim poročilom in
mnenjem nadzornega sveta za leto 1995, po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

Pod 5. se predlog sklepa glasi: sprejme
se razporeditev nerazporejenega dobička za
leto 1993 in 1994 v znesku 4,237.603,20
SIT in dobička za leto 1995 v znesku
94,815.536,30 SIT, vse skupaj v znesku
99,053.139,50 SIT, v rezerve.

Pod 6. se predlog sklepa glasi: sprejme
se letno poročilo z mnenjem pooblaščenega
revizorja in mnenjem nadzornega sveta za
poslovno leto 1996, po predlogu uprave in
nadzornega sveta.

Pod 7. se predlog sklepa glasi: sprejme
se razporeditev dobička za leto 1996 v
znesku 59,854.857,61 SIT v rezerve.

Pod 8. se predlog sklepa glasi:
a) Razrešijo se dosedanji člani nadzor-

nega sveta – predstavniki delničarjev in si-
cer: Anita Brajkovič, Boris Palir, Jože Slam-
nik in Roman Zupanc.

b) Za člane nadzornega sveta – predstav-
nike delničarjev se izvolijo: Bojan Šrot, Ra-
dovan Teslič, Drago Vračun in Milan Zu-
pančič ter potrdita člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev: Bernard Gregl in
Marko Melik.

Pod 9. se predlog sklepa glasi: predsed-
niku nadzornega sveta pripada za vsako se-
jo sejnina v znesku 55.000 SIT neto, osta-
lim članom nadzornega sveta sejnina v zne-
sku 40.000 SIT neto, vsi so upravičeni tudi
do povračila potnih stroškov za vsako sejo.

Predlagatelj sklepov pod zap. št. 2 in 8 je
nadzorni svet sam, v ostalih primerih pa sta
predlagatelja uprava in nadzorni svet sku-
paj.

Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se v skladu s statutom družbe
določi ponovno zasedanje skupšine v istih
prostorih na dan 8. 9. 1997 ob 15. uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
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Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, v korist katerih so delnice delniške
družbe Cetis, d.d. vknjižene na računu vred-
nostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi oziroma njihovi pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki. Delničar, poob-
laščenec delničarja ali zakoniti zastopnik
mora na skupščino prinesti osebni doku-
ment in pisno pooblastilo, če le-to ni shra-
njeno pri družbi. Vsi delničarji, ki so prido-
bili lastništvo in bili vpisani pri Klirinško
depotni družbi v zadnjih treh dneh pred za-
sedanjem skupščine, morajo prinesti origi-
nalno potrdilo Klirinško depotne družbe o
lastništvu delnic. Vsaka delnica zagotavlja
en glas na skupščini družbe.

Udeležencem predlagamo, da prijavijo
udeležbo na skupščini upravi družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine in
dvignejo glasovnice pred začetkom zaseda-
nja skupščine med 12. in 13. uro.

Gradivo za vse točke dnevnega reda je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 1. 8. 1997 do 8. 9. 1997
med 8. in 11. uro v pravni pisarni.

Cetis, d.d.
Uprava

Ob-3299

Uprava družbe Sadjarstvo Mirosan, d.d.,
Kasaze 95, Petrovče, sklicuje

2. skupščino delničarjev,
ki bo 2. 9. 1997 ob 13. uri na sedežu

družbe, Kasaze 95, Petrovče.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, določi se dva preštevalca glasov,
notar in zapisnikar.

3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo uprave o poslovanju družbe v letu 1996.

4. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano razporeditev dobička.
5. Poročilo o poslovanju v letu 1997.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

laganega revizorja.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničar ali njegov zapostopnik se lahko

udeleži skupščine, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavi družbi najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu druž-
be vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Udeleženci skupščine se eno uro pred
zasedanjem skupščine prijavijo v sprejem-
ni pisarni, kjer se vpišejo v seznam navzo-
čih delničarjev in prevzamejo glasovalne
listke.

Gradivo za odločanje na skupščini je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe od 16.
8. 1997 vsak delovnik med 12. in 14. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se začetek prestavi za pol ure, čez

pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih delničarjev.

Sadjarstvo Mirosan, d.d.,
uprava

Ob-3300

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Murales Tovarna masivnega pohiš-
tva, d.d., Ljutomer, Kolodvorska 3, vabi
uprava delničarje na

2. sejo skupščine družbe
Murales, d.d., Ljutomer,

ki bo v sredo, 10. 9. 1997, ob 13. uri, na
sedežu družbe Kolodvorska 3, Ljutomer, v
sejni sobi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine, ugotovitev sklepčnosti
in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina izvoli dva pre-
števalca glasov po predlogu uprave.

Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.

2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1996 po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo za leto 1996.

3. Sklepanje o uporabi in razdelitvi či-
stega dobička za l. 1996, po predlogu upra-
ve in mnenju nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano uporabo in razdelitev dobička za le-
to 1996.

4. Imenovanje revizorja za l. 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Mu-

rales, d.d., Ljutomer, se imenuje družba Au-
dit, d.o.o., iz Murske Sobote.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsa gradiva

za skupščino so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan v tednu
med 11. in 13. uro.

Vsi, ki se nameravajo udeležiti skupšči-
ne, morajo svojo udeležbo napovedati naj-
manj 3 dni pred sejo skupščine.

Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo v sprejemni pisarni eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisi po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupš-
čina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delničarjev.

Murales, d.d., Ljutomer
uprava

Ob-3304

Uprava družbe Vesna, podjetje za aku-
mulatorsko dejavnost, d.d., Maribor, Eins-
pielerjeva 31, sklicuje na zahtevo nadzorne-
ga sveta na podlagi VIII. poglavja 34. točke
statuta družbe

3. sejo skupščine
delničarjev Vesna, podjetje za

akumulatorsko dejavnost, d.d., Maribor,
Einspielerjeva 31,

ki bo dne 5. 9. 1997 ob 11. uri na sedežu
družbe v Mariboru, Einspielerjeva 31.

I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in sklepčnosti in imenovanje pre-
števalca glasov.

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1996.

3. Spremembe statuta družbe.
4. Določitev višine nagrade članom nad-

zornega sveta.
5. Predlog za imenovanje revizorja.
II. Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: imenuje se

preštevalca glasov.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se

poročilo o poslovanju družbe za leto 1996.
K 3. točki dnevnega reda: sprejme se

predlagana sprememba statuta.
Predlog spremembe statuta: spremeni se

31. točka VIII. poglavja tako, da glasi: čla-
nom nadzornega sveta pripada nagrada za
opravljeno delo. Višino nagrade določi
skupščina.

K 4. točki dnevnega reda: sprejme se
predlog nagrade članom nadzornega sveta.

K 5. točki dnevnega reda: za pooblašče-
nega revizorja družbe se imenuje Valuta,
družba za revizijo, d.o.o., Maribor.

III. Gradivo za skupščino je vsem delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo vsi delni-
čarji, ki do tri dni pred skupščino pisno prija-
vijo svojo udeležbo oziroma predložijo pi-
sno pooblastilo za zastopanje upravi družbe.

Delničarji lahko podajo svoje protipred-
loge v roku sedem dni od objave sklica
skupščine pisno upravi podjetja.

Uprava in nadzorni svet bosta o uteme-
ljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o le-teh najkasneje dvanajst dni po
sklicu skupščine obvestila delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure.

Čez pol ure je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.

Vesna, d.d., Maribor
uprava

Razne objave

Ob-3306

Občina Postojna objavlja na podlagi sta-
tuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96) in
pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
v najem (Ur. l. RS, št. 5/97)

javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem

1. V najem se oddajo naslednji poslovni
prostori:

a) poslovni prostor v na Volaričevi ulici
34 v Postojni – pritličje v skupni površini
47,09 m2, ki zajema prostore s površino
12,87 m2, 11,72 m2, 17,02 m2, WC 3,78 m2

ter pomožni prostor 1,70 m2 – prostori so
primerni za storitveno dejavnosti, razen za
gostinstvo,

b) poslovni prostor na Trgu padlih bor-
cev 5 v Postojni, št. 105/I. nad., v skupni
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izmeri 15,51 m2, ki zajema pisarno v izmeri
12 m2 in skupni WC v izmeri 3,51 m2 –
prostor je primeren za pisarniško dejavnost,

c) poslovni prostor na Cankarjevi ulici 6
v Postojni – pritličje, v skupni površini
76,70 m2, ki zajema dva prostora s površino
43,10 m2 in 26,55 m2, skladiščni prostor s
površino 2,55 m2 in sanitarije s površino
4,80 m2 – prostor je primeren za storitveno
dejavnost, razen za gostinsko.

2. Poslovne prostore se daje v najem za
nedoločen čas.

3. Najemnina za poslovna prostora se do-
loči glede na dejavnost, ki jo bo izbrani
najemnik opravljal v skladu s pravilnikom o
oddaji poslovnih prostorov v najem v Obči-
ni Postojna.

4. Na razpis se lahko priglasijo vse prav-
ne in fizične osebe. Vloga mora vsebovati
podatke o najemniku in njegovi dejavnosti
ter morebitne reference.

5. Rok za prijavo je 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS, odpiranje vlog pa bo 5.
dan po preteku roka za prijavo. Izbiro na-
jemnika izvede posebna komisija, ki bo upo-
števala najprimernejšo dejavnost interesen-
tov.

6. Najemno pogodbo za pridobljeni po-
slovni prostor se sklene v 15 dneh po kon-
čani izbiri. Če novi najemnik pogodbe po
svoji krivdi ne podpiše v predvidenem roku,
se šteje, da je odstopil od najema.

7. Ogled poslovnih prostorov je možen
od objave do poteka roka za prijavo. Infor-
macije lahko dobite na tel. 067/24-401 ali
067/22-617.

Občina Postojna

Št. 55/97 Ob-3241

Investitorja, Mariborsko športno društvo
Branik in Teniški klub Branik, Maribor, raz-
pisujeta

natečaj
za izbiro izvajalca za nabavo in montažo

stolov na Malem stadionu v Ljudskem
vrtu v Mariboru

1. Naročnik: Mariborsko športno druš-
tvo Branik in Teniški klub Branik, Maribor.

2. Predmet razpisa je dobava in montaža
1882 sedežev na fiksnih tribunah obnovlje-
nega Malega stadiona v Ljudskem vrtu v
Mariboru.

3. Orientacijska vrednost del je 9 mio
SIT.

4. Rok izvedbe 15. do 30. september
1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega izva-
jalca:

– kvaliteta ponujenega izdelka,
– garancijski rok,
– ponudbena cena, možnosti kreditiranja,
– reference, strokovnost.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mariborskega športnega društva
Branik, Mladinska ulica 29, Maribor.

7. Vsa dodatna pojasnila dobite na tel.
062/25-512 (Jože Kalšek, Marjan Zaviršek)
in 062/214-525 (Bojan Ban), vsak dan od 8.
do 12. ure.

8. Pred dvigom razpisne dokumentacije
je potrebno plačati pristojbino v višini
10.000 SIT na žiro račun: APP Maribor št.
51800-601-107502.

9. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti kuverti s pripisom: “Ponudba – Ne
odpiraj!” v roku 14 dni po objavi v Urad-
nem listu RS do 12. ure na naslov: Maribor-
sko športno društvo Branik, Mladinska uli-
ca 29, 2000 Maribor.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ma-
riborskega športnega društva Branik v Ma-
riboru, drugi dan po končanem razpisnem
roku.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 7 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Mariborsko športno društvo Branik in
Teniški klub Branik, Maribor

Ob-3245

Na podlagi sklepa stečajnega senata, opr.
št. 22/96 z dne 14. 11. 1996 in sklepa stečaj-
nega senata z dne 16. 7. 1997 se razpiše

javna dražba
Predmet prodaje:
A) Nepremičnina – gradbeni objekt in

zemljišče, ki leži na parcelah št. 6912 in
6911/1 k.o. Piran II – Restavracija Tine na
Klancu, d.o.o., v stečaju – Seča 81, Porto-
rož.

Površina zemljišča znaša 2295 m2 (po
podatkih iz zemljiške knjige), neto površina
objekta:

– klet 147,08 m2,
– pritličje 547,36 m2,
– nadstropje 58,19 m2,
– podstrešje 31,42 m2,
skupaj 784,05 m2.
B) Premičnine (kompletna oprema kuhi-

nje, stara ca. dve leti, opremljeni pomožni
prostori in restavracija s šankom ter vrtne
garniture).

Osnovni objekt je bil zgrajen 1917 leta,
leta 1970 je bil adaptiran in dozidan. V letu
1980 je bil dozidan prizidek ca. 180 m2, leta
1995 je ta prizidek pogorel in je brez po-
novne adaptacije neuporaben kot restavra-
cijski prostor.

V kleti so skladiščni prostori in hladilni-
ca, v pritličju poled vhodnega prostora še
kuhinja, prostori restavracije in točilnica, sa-
nitarije, namenski prostori, skladišča, garde-
robe, kotlarna in prostor za odpadke. V pr-
vem nadstropju so tri pisarne, kopalnica in
hodnik. Objekt je opremljen z vsemi inštala-
cijami in opremo ter je v uporabi (najemu).

Prodajni pogoji:
a) Prodaja bo na javni dražbi.
b) Izklicna cena za nepremičnine in pre-

mičnine navedene pod A in B je
103,666.500 SIT.

c) Nepremičnine in premičnine so v na-
jemu za določen čas. Najemnik ima pred-
kupno pravico.

d) Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne osebe, ki imajo sedež v Republiki Slove-
niji, in fizične osebe, ki so državljani Re-
publike Slovenije, in bodo predložile potr-
jen virmanski nalog, potrjeno položnico ali
blagajniški prejemek o plačilu varščine ozi-
roma nepreklicno bančno garancijo prvo-
vrstne banke s sedežem v Sloveniji.

Zastopniki pravnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti sklep o registraciji v Re-
publiki Sloveniji ter pooblastilo za zastopa-
nje pravne osebe, fizična oseba pa potrdilo
o državljanstvu RS.

e) Dražitelji morajo najkasneje dva dni
pred javno dražbo plačati varščino v višini
16,000.000 SIT na žiro račun stečajnega
dolžnika št. 51410-690-64516 pri APP Lu-
cija-Portorož.

f) Premoženje se proda po načelu »vide-
no kupljeno«.

g) Kupec mora skleniti prodajno pogod-
bo najkasneje v treh delovnih dneh po javni
dražbi, kupnina se mora plačati v 30 dneh
po sklenitvi pogodbe oziroma v 90 dneh
pod pogojem, da kupec predloži nepreklic-
no bančno garancijo prvovrstne banke s se-
dežem v RS ob sklepanju pogodbe. Kupcu
se vplačana varščina všteje v kupnino.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se varščina vrne brezobrestno v os-
mih dneh po končani dražbi.

Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine v
določenih rokih je bistveni  in razvezni po-
goj. V primeru razveljavitve pogodbe vpla-
čano varščino zadrži stečajni dolžnik.

Kupljene nepremičnine in premičnine
lahko kupec prevzame šele po poprejšnjem
plačilu celotne kupnine.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastni-
štva kupljenih nepremičnin, sestavo listin,
pogodbe in zemljiškoknjižne ureditve
vključno s prometnim davkom plača kupec.

Podrobnejše informacije glede nepremič-
nin in premičnin, ki so predmet prodaje, in
ogled premoženja je mogoč vsak dan po
objavi po predhodnem dogovoru s stečaj-
nim upraviteljem (tel. 066/772-230).

Dražba bo 12. avgusta 1997 ob 10. uri na
sedežu podjetja.

Stečajni upravitelj
Marko Stokin, dipl. inž.

Ob-3311

LB Splošna banka Velenje, d.d., v skla-
du s statutom

prodaja
delnice, ki jih ima v lastnem portfelju,

pod naslednjimi pogoji:
– predmet prodaje: 16.684 navadnih

imenskih delnic LB Splošne banke Velenje,
d.d.,

– nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT,
– prodajna cena: 17.600 SIT za delnico,
– način plačila: gotovinsko v tolarjih v

15 dneh po podpisu pogodbe o kupoprodaji
delnic.

Prednostno pravico pri nakupu delnic lah-
ko, v skladu z določili statuta, uveljavljajo
delničarji LB Splošne banke Velenje, d.d., v
roku 30 dni od dneva objave te ponudbe.

Ponudba velja do 31. 12. 1997.
Pisne ponudbe za nakup delnic pošljite

na naslov: LB Splošna banka Velenje, d.d.,
Rudarska 3, 3320 Velenje – Služba sredstev
in likvidnosti.

Ljubljanska banka
Splošna banka Velenje, d.d.,

Velenje

Št. 906/97 Ob-3313

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Borzna družba Poteza, d.d.,

Miklošičeva 7a, Ljubljana.
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Predmet prodaje:
1.500 navadnih delnic Banke Celje, d.d.,

po ceni 22.560 SIT za eno delnico in
2.037 navadnih delnic Banke Celje, d.d.,

po ceni 28.179 SIT za eno delnico.
Prednostno  pravico  imajo  v  skladu  z

določili  statuta  delničarji  Banke  Celje,
d.d.,  imetniki  delnic  na  ime,  ki  s
pismenim sporočilom izjavijo, da sprejme-
jo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 21. 8. 1997. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Banka Celje, d.d., Celje

Ob-3312

Družba HOT, hoteli-turizem, d.d., Po-
stojna, Jamska cesta 28, Postojna, preklicu-
je štampiljko pravokotne oblike v izmeri 4
× 1,7 cm, z napisom: HOT POSTOJNA,
HOTELI-TURIZEM, d.d., HOTEL KRAS 1

Ob-3314

Adriatic, zavarovalna družba, d.d., assi-
curazioni s.p.a., preklicuje polico za avto-
mobilsko odgovornost 1-AO-01 št.
0326273.

Ob-3315

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per, preklicuje veljavnost naslednjih zava-
rovalnih polic in OSE: AO-01 250232,
AO-01 250233, ZK 278968, ZK 417720,
ZK 398482, PV-1 197.

Ob-3316

Prodajalna Kekec, Radman Velimir, s.p.,
Kranjska Gora, Borovška 82, preklicuje pre-
klic priglasitvenega lista, opr. št. 14-0396/94
z dne 29. 6. 1994, MŠO 5892667, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 43 z dne
18. VII. 1997.

DINOL, d.o.o., Matije Blejca 6, Kam-
nik, preklicuje štampiljko pravokotne obli-
ke z vsebino: DINOL, d.o.o., Podjetje za
poslovne storitve, kooperacijo in trgovino,
Kamnik, Matije Blejca 6. s-47110

Jager Stane, Bevkova 8, Žalec, preklicu-
je štampiljko podjetja STM, d.o.o., Žalec s
sedežom na Bevkovi 8, Žalec. g-47229

Krušnik Janez s.p., Gmajnica 3, Komen-
da, preklicuje original odločbe Obrtne zbor-
nice Slovenije, št. 040890/0504/00-25/1995,
izdala jo je Obrtna zbornica Slovenije dne
6. 3. 1995. s-47204

Majcen  Aleksandra,  Moste  96,  Ko-
menda,  preklicuje  original  priglasitveni
list opr. št. 15-0881/95, izdan je bil na ime
Stojković Aleksandra dne 1. 4. 1995.
s-47160

Mikuš Srečko, Korpule 13, Šmarje pri
Jelšah, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
54-0751/95, z dne 1. 1. 1995. p-47071

Pušnik Branko, Malgajeva 20, Celje, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št. 54-0264/94,
z dne 20. 12. 1994. p-47074

Romih Anton s.p., Lovska 3, Rogaška
Slatina, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
54-0206/94, z dne 7. 5. 1994. p-47073

Stojnšek Franc s.p., Rogatec 167, Roga-
tec, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
54-0516/94, izdano dne 29. 11. 1994.
p-47072

Vrečko Ivan, Boh. Bela 39 a, Bohinjska
Bistrica, preklicuje odločbo, št.
01487372641/00-54/1995, o. z. Slovenija.
g-47186

Izgubljene listine
preklicujejo

Albreht Emilija, Rimska 10, Ljubljana,
potni list št. AA 49780. s-47226

Arh Edvard, Frankovo nas. 98, Škofja
Loka, potni list št. AA 132005. s-47103

Arifi Nesem, Cvetlični hrib 1, Rogaška
Slatina, potni list št. BA 152224. p-47126

Batagelj Andrej, Iztokova 21, Nova Go-
rica, potni list št. AA 780626. g-47249

Bele Boris, Vojkova 2, Ljubljana, potni
list št. AA 171079. s-47225

Berisha Kujtim, Kvedrova 5, Ptuj, potni
list št. AA 228243, izdala UE Ptuj. s-47264

Berisha Vioneta, Ul. Borcev 28, Mari-
bor, potni list št. BA 504892. p-47099

Bernetič Onelio, Liminjan 295, Porto-
rož, dokument za gliser, št. PI-2030, vpis
centra št. 01-03-569-97 in preklic izpita za
voditelja čolna št. 02/13(4779)10/95.
g-47283

Bjelošević Kristina, Opekarna 17, Trbov-
lje, potni list št. AA 564299. s-47143

Blažek Kanovnik Miša, Tomšičeva 3,
Slovenj Gradec, potni list št. BA 583038.
g-47083

Boltar Simon, Partizanska 10, Kanal,
potni list št. AA 470213. g-47088

Breznik Andrej, Prečna ulica 15, Do-
brovce, potni list št. BA 295132. p-47061

Buždon Sabina, Lesjakova 51, Maribor,
preklic preklica potnega lista, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 45/97. s-48025

Bytyqi Salih, Juvanje 1, Ljubno, potni
list št. BA 257254, izdala UE Mozirje.
p-47119

Potne listine

Cilenšek Mojca, Ul. Frank. žrtev 58, Ce-
lje, potni list št. BA 281829. g-47141

Cucek Aleksander, Gabrovica pri Kam-
nu 15, Sežana, potni list št. BA 568823.
s-48055

Čelan Klavdija, Cirkovce 24, Cirkovce,
potni list št. BA 58866, izdala UE Ptuj.
g-47027

Djukić Ratko, Gradnikove br. 19, Nova
Gorica, potni list št. AA 780779. g-47089

Djurović Franjo, Ul. XIV. divizije 56,
Rogaška Slatina, potni list št. BA 237839.
p-47127

Fon Gregor, Vodnikova 35 a, Ljubljana,
potni list št. AA 462268. s-47041

Fras Boris, Larisova 7, Ankaran, potni
list št. AA 483730. g-47087

Gabrijelčič Simon, Hrvatinova 16, An-
karan, potni list št. AA 483763. g-47086

Garčevič Marija, Zelena Gora 37/5, Kra-
ljevo, potni list št. BA 307776. p-47049

Gavrić Anđelko, Gotska 11, Ljubljana,
potni list št. AA 603908. s-47246

Gašparić Željko, Stjenkova 4, Postojna,
potni list št. BA 019102. p-470662

Grabnar Aleš, Bizantova 33, Medvode,
potni list št. BA 164359. s-47272

Grabovac Rajko, Mahovnik 52 a, Ko-
čevje, potni list št. BA 243005. s-47239

Grbič Miroslav, Goriška 44, Velenje,
potni list št. AA 956308. p-47038

Gregorič Kazimira, Cankarjeva 52, No-
va Gorica, potni list št. BA 064664. g-47151

Gril Željko, C. dveh cesarjev 106 j, Ljub-
ljana, potni list št. BA 171778. s-47158

Hamler Melita, Porabska 4, Gornja Rad-
gona, potni list št. AA 734679. p-47047

Horezović Fuad, Za opekarno 19, Ljub-
ljana, potni list št. BA 499794. s-47064

Jenko Natalija, Tržaška 266, Ljubljana,
potni list št. BA 315410. s-47145

Jeraj Franc Roman, Prihova 48, Nazarje,
potni list št. AA 545635, izdala UE Mozirje.
p-470152

Jevšnik Aleš, Pavšičeva 20, Logatec, pot-
ni list št. BA 182000, izdal MNZ RS.
s-47111

Jovanovski Ljube, Gaj, Kvedrova 7, Pra-
gersko, potni list št. AA 221887, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-47123

Jugovac Edi, Sergeja Mašere 3, Koper,
maloobmejno prepustnico AI 115745.
g-47252

Jugovac Edi, Sergeja Mašere 3, Koper,
potni list št. AA 513802. g-47251

Jugovac Edi, S. Mašere 3, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-47253

Jurkovič Franc, Vinski vrh 19, Miklavž
pr Ormožu, potni list št. AA 324154.
g-47001
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Katern Alen, Planina 198, Postojna, pot-
ni list št. BA 165972. p-47068

Kavčič Roman, Suhadole 50 b, Kamnik,
potni list št. BA 351678. s-47114

Kekec Marjan, Brodarjeva 2, Celje, pot-
ni list št. AA 946453. g-47228

Kern Zvonko, Krožna 2, Koper, potni
list št. AA 510590. g-47153

Kinka Štefan, Zoisova 16, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 143315. s-47222

Kirbiš Manja, Veljka Vlahoviča 63, Ma-
ribor, potni list št. BA 208991. p-47045

Kondić Radomir, Lužiško srbska 7, Ljub-
ljana, potni list št. AA 144124. s-47182

Kontler-Salamon Jasna, Gabrje 3, Tr-
žišče, potni list št. BA 496148, izdala UE
Sevnica. p-47016

Kotnik Karmen, Cesta talcev 5, Vojnik,
potni list št. BA 408095. g-47084

Kozovinc Boštjan, Ul. heroja Rojska 67,
Celje, preklic preklica potnega lista št. AA
276794. g-47241

Košir Tomaž, Kranjska c. 25, Radovlji-
ca, potni list št. BA 87802, izdala UE Ra-
dovljica. s-47095

Krajter Matej, Tomšičeva 16, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 155146. p-47062

Kravanja Mitja, Gregorčičeva 11 a, Je-
senice, potni list št. AA 266074. p-47043

Krebelj Olga, Rožice 6, Materija, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 37774. p-47044

Krepfl Majda, Stražgonjca 23, Rače, pot-
ni list št. AA 808072, izdala UE Ptuj.
g-47248

Kruh Vasja, Ivana Regenta 17, Nova Go-
rica, potni list št. AA 354419. g-47025

Kuneševič Rado, Mucherjeva 9, Ljublja-
na, potni list št. BA 480339. s-47033

Kusterle Erna, Podbrdo 55/a, Podbrdo,
potni list št. AA 921137, izdala UE Tolmin.
47009

Levpušček Vida, Kanalski lom 46, Tol-
min, maloobmejno prepustnico AI 114263.
p-47132

Licul Miljenko, Glinškova pl. 12, Ljub-
ljana, potni list št. AA 306. s-47273

Lorenčič Dejan, Dvorski trg 2, Predd-
vor, potni list št. AA 507336, izdala UE
Izola. g-47152

Marič Robert, Odranci Jugovska 8, Čren-
šovci, potni list št. AA 728320. p-47048

Marjanovič Darja, Titova 10, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1101760, izdano
pri SO Jesenice. g-47285

Marko Sebastijan, Ul. Gor. odreda 4,
Kranj, potni list št. BA 158776, izdala UE
Kranj. p-47115

Merc Janez, Trdobojci 26, Zg. Lesko-
vec, potni list št. AA 619008, izdala UE
Ptuj. g-47159

Mitrovič Katarina, Požeška 146, Beo-
grad, potni list št. BA 349677, izdala UE
Kranj. p-47131

Muzek Darja, Videm pri Ptuju 3 f, Vi-
dem pri Ptuju, potni list št. BA 265954.
g-47156

Nemarnik Tanja, Kampel 94/a, Koper,
potni list št. BA 232574. g-47250

Ogrin Žane, Drenov grič 165, Vrhnika,
potni list št. AA 947544. s-47233

Okrožnik Marija, C. maršala Tita 18, Je-
senice, potni list št. BA 22195, izdala UE
Jesenice. p-47087

Orozović Blagoje, Gogalova 10, Kranj,
potni list št. BA 025490, izdala UE Kranj.
s-47236

Panić Nada, Semič 48/b, Semič, potni
list št. AA 268738, izdala UE Črnomelj.
p-47133

Penca Karmen, Goliev trg 10, Trebnje,
potni list št. AA 744992. g-47240

Pleiweiss Matej Karel, Langusova 5,
Ljubljana, potni list št. AA 874498. s-47097

Plešec Barbka, Polje C. VI/2, Ljubljana,
potni list št. AA 456581. s-47144

Pogačar Tina, Ul. Minke Bobnar 17,
Ljubljana, potni list št. AA 145065. s-47218

Polajnar Anže, Mestni trg 30, Škofja Lo-
ka, preklic potnega lista, št. BA 215386, ki
je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 8/95. g-47212

Polajnar Matej, Mestni trg 30, Škofja
Loka, preklic potnega lista, št. BA 215388,
ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 8/95.
g-47213

Polajnar Tatjana, Mestni trg 30, Škofja
Loka, preklic potnega lista, št. BA 815297,
ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 8/95.
g-47215

Porčić Halida, Frankovo nas. 155, Škof-
ja Loka, potni list št. AA 479423, izdala UE
Škofja Loka. s-47203

Porčić Zahid, Frankovo nas. 155, Škofja
Loka, potni list št. AA 881203, izdala UE
Škofja Loka. s-47202

Ratajc Drago, Gubčeva 3, Slovenske Ko-
njice, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-1841/17-84. p-47124

Razinger Mojca, Hrušica 58, Hrušica,
potni list št. BA 100866. p-47039

Robnik Urška, Savska 2 a, Lesce, potni
list št. AA 599396. s-47260

Romih Marija, Latkova vas 173, Prebold,
potni list št. AA 864489, izdala UE Žalec.
p-47010

Rosič Srečko, Breginj 45, Breginj, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 90214, izdala
UE Tolmin. p-47012

Rupnik Ado, Flandrova 21, Ljubljana,
potni list št. AA 315111. s-47113

Rusanov Dejan, Gestrinova 7, Ljubljana,
potni list št. AA 873798. s-47038

Serdarević Mejra, C. na Jezero 13, Cerk-
nica, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 33/97. g-47082

Simčič Elvis, Cankarjeva 17, Nova Go-
rica, potni list št. AA 550147. g-47085

Skočir Miha Gašper, Mašera Spasiča 3,
Ljubljana, potni list št. AA 302561. s-47271

Slana Erik, Spodnji Kamenščak 55, Lju-
tomer, potni list št. AA 634727. p-47046

Spačal Vanja, Vojščica 57, Kostanjevica
na Krasu, preklic potnega lista, št. BA
165708, objavljen v Ur. l. RS, št. 43/97.
g-47081

Stajnko Boštjan, Šišenska 13, Ljubljana,
potni list št. BA 206729. s-47220

Stele Ljudmila, Prušnikova 11, Ljublja-
na, potni list št. AA 019362. s-47102

Stojić Stanimir, Britof 269, Kranj, potni
list št. AA 648704, izdala UE Kranj. s-47279

Stokanović Svetlana, Meža 154 a, Dra-
vograd, potni list št. AA 690452. p-47116

Sušec Metoda, Partizanska 26, Velenje,
potni list št. BA 202840. p-47020

Sušec Niko, Partizanska 26, Velenje, pot-
ni list št. BA 183699. p-47019

Šavli Sebastjan, Platiševa 55, Cerkno,
potni list št. BA 140487, izdala UE Idrija.
p-47088

Šavli Slavica, Platiševa 55, Cerkno, pot-
ni list št. BA 138774, izdala UE Idrija.
p-47089

Šega Marjan, Cankarjeva 23, Tržič, pot-
ni list št. AA 84004. p-48022

Šoško Tatjana, Pod vinogradi 2, Straža,
potni list št. BA 330957.

Štefanec Branko, Kidričeva 33, Ljuto-
mer, potni list št. BA 307057. g-47091

Štrubelj Katja, Pl. dr. Tineta Zajca 4,
Trzin, potni list št. AA 816791, izdala UE
Domžale. s-47162

Švegovič Ivan, Opekarska 51 A, Ljub-
ljana, potni list št. AA 60563. s-47099

Talan Natalija, Graščinska 13, 3312 Pre-
bold, potni list št. AA 0666706, izdala UE
Žalec. p-47095

Ugrin Nataša, Klaričeva 15 a, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 55016.
g-47090

Ulah Drago, Vejar 13, Metlika, potni list
št. BA 583600. g-47026

Urdih Jožica, Vogrsko 158/b, Volčja
Draga, potni list št. BA 177529, izdala UE
Nova Gorica. g-47217

Vićentić Albert, Ragovska 10, Novo me-
sto, potni list št. AA 402841. g-47031

Vodnik Ivan, Brode 14, Škofja Loka,
potni list št. BA 631833, izdala UE Škofja
Loka. s-47032

Vrhovec Marjan, Martina Krpana 1,
Ljubljana, potni list št. BA 102375. s-47265
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Zagmajster Marija, Župjek 31, Bizelj-
sko, potni list št. AA 851040. p-47110

Zalesnik Boris, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, potni list št. AA 290702. s-47121

Zorko Janja, Benčičeva 17, Koper, potni
list št. AA 517420. g-47242

Žvokelj Nevenka, Polje C. XXXVIII 6,
Ljubljana, potni list št. AA 74817. s-47245

Druge listine

Abdić Bajro, Pokopališka 42, Ljubljana,
delovno dovoljenje št. 0424400725, izdal
Republiški zavod za zaposlovanje, Parmo-
va 32, Ljubljana. s-47063

Adamlje Matejka, Puciharjeva 30, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933555, št. reg. 172959. s-47135

Adriatic, d.d., Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico št. 0448866.
g-47191

Ahmemulić Skender, Kajuhova 42, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294103, št. reg. 105668. s-47238

Akalović Dragica, Kovaška 7, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
4128, izdala UE Tržič. s-47042

Alibabič Suljo, Senožeče 82 b, Senože-
če, delovno knjižico. g-47287

Alibegić Ekrem, Del. naselje Cikava,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 31804, izdala UE Novo mesto. g-47185

Alidžanović Sandi, Ul. Juleta Gabrovška
10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 523929, št. reg. 42325, izdala UE
Kranj. s-47029

Amon Ivan, Orla vas, Braslovče, voz-
niško dovoljenje. p-47004

Andonov Seitl Zdenko, Sejmišče 8, Mi-
slinja, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8763, izdala UE Slovenj Gradec. g-47178

Atelšek Rafko, Florjan 175, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14968.
p-47102

Babočajić Zdenka, Goričica 5, Preserje,
delovno knjižico št. 292481, št. reg. 25271,
izdana je bila na ime Bregar Zdenka.
g-47258

Babuder Nataša, Ul. Marija Kogoja 1 d,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 36719. p-47064

Bahovec Urh, Koritenska 14, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 20714.
g-47138

Bajt Andrej, Ul. M. Kozine 21, Novo
mesto, spričevalo št. 299/131, izdala ga je
Tehniška šola za lesarstvo, dne 24. 6. 1977.
g-47263

Balažek Peter, Kolodvorska 22, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14762.
p-47017

Baranja Stanislav, Černelavci Gorička
14, Murska Sobota, delovno knjižico, št.
44499. p-47056

Barukčić Olivera, Koželjskega ul. 3, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25079. p-47106

Bauer Dubravka, Adamičeva 16, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
300/5. g-47276

Bačič Jože, Rakičan, Tomšičeva 28,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje.
p-47007

Bekrić Anica, Ljubljanska 7, Kamnik,
vozniško dovoljenje, št. 11067. g-47010

Belec Tomaž, Sp. Senica 28, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
596814, št. reg. 172444. s-47171

Benedetti Mateja, Bonini 50, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 29345. g-47275

Bensa Uroš, Hum 59, Kojsko, vozniško
dovoljenje. p-47037

Berce Marko, J. Aljaža 33, Mojstrana,
zavarovalno polico, št. 0445544, izdala jo
je Zavarovalnica Adriatic dne 11. 12. 1996.
g-47196

Bervar Goran, Celje, vozniško dovolje-
nje. p-47081

Blazinšek Dušan, Konjsko 1, Vojnik,
vozniško dovoljenje, št. 1522. p-47050

Božič Eda, Vipolže 34 a, Dobrovo, voz-
niško dovoljenje. g-47075

Božič Rado, Beblerjeva 8, Idrija, voz-
niško dovoljenje, št. 8621. p-47079

Bolka Krištof, Predoslje 22, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806513,
št. reg. 29746, izdala UE Kranj. g-47071

Bradač Rudi, vozniško dovoljenje, št.
12934. p-47112

Bromše Irena, Škapinova 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 17717. p-47059

Brusač Mirjana, Lucija Obala 105, Por-
torož, 22 delnic, št. 00109681, izdala banka
Mercator. s-47115

Bukovec Tatjana, Ulica Metoda Mikuža
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1001104, št. reg. 104238. s-47093

Bytyqi Salih, Novo polje 14/6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6974.
p-47118

Ciuha Milenka, Stara Ježica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
644872, št. reg. 88170. s-47123

Cucek Aleksander, Gabrovica pri Kam-
nu 15, Sežana, vozniško dovoljenje kat.
ABCEFGH, št. 15857. s-48056

Cucek Aleksander, Gabrovica pri Kam-
nu 15, Sežana, preklic ruske vize št.
262-1-19/97-7, izdana za čas od 7. 5. 1997
do 7. 5. 1998, izdala UE Sežana. s-48058

Čani Selimi, Miren 115, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-47078

Čolić Živko, Krmine BB, Banja Luka,
delovno knjižico. s-47094

Čretnik Rajko, Šmarje, vozniško dovo-
ljenje, št. 11171. p-47097

Daskobler Vida, Petrovo brdo 6, Podbr-
do, vozniško dovoljenje. p-47113

Debeljak Janko, Grič, Cesta I 13, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
3178, izdala UE Ribnica. s-47172

Despot Zdravko, Litijska 237, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 1043983, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-47108

Despotović Branka, Verovškova 13,
Ljubljana, dve delnici, št. 640573, izdala
banka Mercator. s-47104

Devetak Elvira, C. Prekomorskih brigad
17, Šempeter pri G., vozniško dovoljenje,
kat. BGH. p-47030

Dimitrov Kiro, Jeranova 14, Ljubljana,
delovno knjižico. s-47200

Djukić Irena, Zaloška 174 b, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Edvarda Kardelja,
izdano 1983. s-47247

Dolenc Stanislava, Jazbine 9, Poljane,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Kranju, izdana so bila leta 1991,
1992, 1993. s-47006

Doma Avgust, Ljubljanska 83, Domža-
le, zavarovalno polico št. 0430510, izdala
jo je Zavarovalnica Adriatic. s-47274

Drobne Srečko, Babno 11, Celje, spriče-
valo o končani šoli za voznike motornih
vozil, št. II/1262, izdano 11. 9. 1974.
g-47188

Drobnič Aleš, Graben 2, Ortnek, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 5460. s-47147

Egart Lovro, Milje 41, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S 421009, št.
reg. 17899, izdala UE Kranj. g-47139

Eiselt Marija, Ul. Pohorskega bataljona
29 c, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-1680/70, izdala
Republiška uprava za pomorstvo-Luška ka-
petanija Koper. s-47214

Erega Vera, Vršiška 75, Kranjska gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
281474, izdala UE Jesenice. s-47165

Ferjan Štefan, Rečiška 14, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
8588. g-47067

Ferle David, Bizoviška 1 b, Ljubljana,
diplomo Poklicne elektrotehniške šole Lito-
stroj, izdana leta 1989. s-47105

Flajs Rosvita, Opalkovo 5, Velike Lašče,
vpisni list za čoln, št. 01-03-640/1-1996,
izdala Luška kapetanija Izola, dne 15. 7.
1996. s-47216

Florjan Alojzija, Kobla 65, Tabor, spri-
čevalo OŠ Vransko, izdano leta 1950.
g-47053

Frlan France, Mekinčeva 3, Ljubljana,
delovno knjižico. s-47199
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GMZ, d.o.o., Primorak 38, Gradac, za-
varovalno polico ADR AO 0434073.
g-47284

Gajšek Robert, Grobelno 40, Grobelno,
vozniško dovoljenje. p-47053

Gebič Ivan, Ul. Bratov Klemenc 10, Čr-
nomelj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5240. p-47121

Gec Vanja, Šepulje 28, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 8774. p-47077

Gladež Jaša, Koroška 20, Slovenj Gra-
dec, preklic vozniškega dovoljenja št.
14515, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
43/97. g-47177

Gojak Nives, Liminjanska 79, Portorož,
zavarovalne kupone, št. 0438162. g-47128

Golob Dušan, Kuratova 13, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 639851,
št. reg. 13145, izdala UE Kranj. g-47072

Golob Igor, Ul. Gubčeve brigade 112,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 62067, št. reg. 15203. s-47219

Gorenšek Matjaž, Globoko 13 c, Rimske
Toplice, spričevalo. p-47051

Govek Mojca, Nikola Tesla 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 903994.
p-47021

Grabner Frančiška, Zavodnje 2/a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9800.
p-47103

Grajzar Mitja, Vikrče 7, Šmartno pod
Šmarno goro, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1134591, št. reg. 214615. s-47061

Gramc Martin, Podbočje 67, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4554,
izdala UE Krško. p-47013

Grbavac Drago, Jadranska 16 b, Anka-
ran, vozniško dovoljenje. g-47079

Grbavac Tamara, Jadranska 16 b, Anka-
ran, vozniško dovoljenje. g-47080

Grobin Anton, Zoisova 3, Kranj, zaključ-
no spričevalo Srednje gradbene šole Ljub-
ljana, izdano leta 1979. s-47244

Grubar Darja, Šutna 13, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16498.
p-47042

Grubič Darko, Zlato polje 3 d, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1087616, št. reg. 28337, izdala UE Kranj.
s-47149

Gršič Jože, Župančičeva 6, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BFH, št. 2751.
g-47011

Gunzek Primož, Velike Gorelce 14,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11261. p-47109

Hadalin Srečko, Klavčičeva 7, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 11805.
s-47211

Halič Darko, Ig 399, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1043924, št. reg.
172783. s-47192

Herga Marko, Dobravska 2 a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10229,
izdala UE Ormož. g-47175

Hertl Štefan, Dolnja Bistrica 49, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5837. p-47092

Hodžić Fatima, Ulica Vide Pregarčeve
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 292906, št. reg. 186889. s-47096

Hohler Drago, Božje 26, Oplotnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 17920.
g-47174

Horvat Darija, Ul. ob Muri 11, Murska
Sobota, delovno knjižico, št. 61765. p-47005

Hostnik Bojana, Brezovec pri Polju, Bu-
če, delovno knjižico. p-47114

Hozjan Ivan, Trnje 101, Črenšovci, pri-
glasitveni list, št. 5561063, izdala DURS
izpostava Lendava 13. 4. 1994. p-47060

Hočevar Damjan, Gorazdova 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S645792, št. reg. 180125. s-47112

Hribernik Franc, Ul. J. Ulriha 5, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23901. p-47024

Hribernik Štefka, Briše pri Polhovem
Gradcu 19, Polhov Gradec, delovno knjiži-
co. s-47005

Hrvatič Jure, Mačkov kot 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104622, št. reg. 156308. s-47056

Igić Bata, Rozmanova 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
814756, št. reg. 70942. s-47119

Irman Uroš, Šmartno ob Paki 11, Šmart-
no ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21465. p-47107

Istenič Gregor, Gestrinova 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1010426, št. reg. 205246. s-47106

Ivanovič Zdenka, Paneče 10, Jurklošter,
delovno knjižico, št. 128779/7014. p-47034

Ivšič Anica, Črneča vas 28, Kostanjevi-
ca na Krki, 4 delnice M banke, št. 00842605.
g-47189

Janežič Robert, Brniška cesta 33, Vodi-
ce, zavarovalno polico za osebni avto, št.
8971784, izdala jo je Zavarovalnica Triglav.
s-47197

Janjewski Sonja, I. Suliča 100, Šempe-
ter, vozniško dovoljenje. p-47031

Jankoič Majda, Tomišelj 3, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 935157, št. reg.
176104. s-47098

Januš Miran, Pod hrasti 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
687096, št. reg. 62682. s-47282

Jež Vlado, Celovška 123, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 414991,
št. reg. 156453. s-47261

Jeglič Aleš, Malgajeva 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S514065,
št. reg. 154362. s-47270

Jelenc Janez, Podlubnik 203, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20521, izdala UE Škofja Loka. s-47237

Jeneš Danilo, Velika Polana 145 a, Veli-
ka Polana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11183. p-47093

Jerič Helena, Zg. Hajdina 148, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11623.
g-47060

Jezernik Andreja, Lipa 23, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, št. 38578. p-47055

Jurkošek Leopold, Kanjuce 3, Štore, za-
varovalno polico, št. 266104, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. p-47040

Jušić Emin, V Karlovce 33, Dobrunje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
218065, št. reg. 30579. s-47170

Kac David, Tomaška vas 33, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 12023. g-47176

Kalan Bojan, Podreča 40, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1180050,
št. reg. 28785, izdala UE Kranj. s-47037

Katern Alen, Planina 198, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 13008.
p-47069

Kavšek Milena, Pot sodarjev 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S320502, št. reg. 187354. S-47207

Kenig Marko, Cesta v Log 2, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16691.
p-47014

Kirn Justina, Zagrad 29, Škocjan, spri-
čevalo 8. razreda OŠ, izdano je bilo leta
1974. g-47266

Klančar Milan, Ponova vas 54, Grosup-
lje, diplomo in indeks Srednje šole za elek-
troenergetiko v Ljubljani. s-47169

Klarič Štefan, Banja Loka 6, Vas, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8770, izdala
UE Kočevje. g-47179

Klement Romana, Golouhova 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S631406, št. reg. 58216. s-47223

Klemenčič Pavel, Predmost 27, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
20930, izdala UE Škofja Loka. s-47044

Kociper Bojana, Odranci Žitna 10, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11364. p-47057

Kohne Štefan, Zbelovo 23 b, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 9385. p-47076

Komaricki Daniel, Filovci, vozniško do-
voljenje, št. 27122. p-47096

Kopar Rudolf, Kočevarjeva 18, Novo
mesto, spričevalo, izdano leta 1967. g-47205

Koren Samo, Ul. Malči Beličeve 127,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596700, št. reg. 196427. s-47073

Kovačević Miroslav, Milčinskega 68,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
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za gostinstvo in turizem, izdano leta 1997.
s-47167

Kovačič Ivan, C. 24 julija 78, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1603.
p-47011

Koštrun Tomi Anton, Cvetlični hrib 11,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10240. p-47122

Krajnc Edi, Cankarjeva 5, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 20491, izdala
UE Ptuj. g-47057

Krasnik Urška, Primožičeva 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, št. S 1065398, št.
reg. 210166. g-47181

Križman Ida, Dol pri Vogljah 21 a, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3720. p-47063

Kristan Darja, Zbilje 58, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 770179,
št. reg. 154934. s-47230

Kropf Bernarda, Zaloška 228/b, Ljublja-
na, zavarovalno polico AO št. 61721, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-47049

Kužnar Marica, Šlandrova 13, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10630, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-47098

Kudeljnjak Željko, Nova pot 6, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 888363, št. reg. 146876. s-47039

Kumar Pavel, Čečovje 55, Ravne na Ko-
roškem, delovno knjižico. g-47016

Kunavar Berta, Zalog pri Moravčah 5,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22536, izdala UE Domžale. s-47257

Kvas Matjaž, Kozj. odreda 18 a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, št. 6745. p-47033

Legan Polona, Sokolska 14, Višnja Go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17330, izdala UE Grosuplje. s-47235

Lesar Edvard, Breže 26, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 161753,
št. reg. 6433. g-47012

Letič Mateja, Ul. 25. maja 8, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 36694, izda-
la UE Ptuj. g-47173

Likar Tatjana-Tjaša, Celovška 163, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 633191, št. reg. 56598. s-47023

Ljubič Aleksander, Gledališki trg 7, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 41677. p-47002

Lojk Mitja, Grad 59, Nova Gorica, voz-
niško dovoljenje. p-47001

Lukan Zdenka, Škofjeloška c. 76, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
271188, št. reg. 40628, izdala UE Kranj.
g-47132

Majcen Štefanija, Čufarjeva 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20910,
izdala UE Ptuj. g-47013

Malešič Ivan, Sp. Gameljne 90, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH; št.
S932005, št. reg. 59483. s-47154

Malovrh Anton, Polhov Gradec 126, Pol-
hov Gradec, zavarovalno polico št. 0430635,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-47024

Marinc Jure, Črtomirova 17, Ljubljana,
indeks Fakultete za družbene vede, izdan je
bil leta 1993. s-47142

Marinič Goran, Ul. Talcev 11, Anhovo,
higienski minimum. p-47084

Markič Mateja, Potarje 27, Tržič, diplo-
mo Fakultete za družbene vede, št. 21-48/92,
izdana leta 1992 na ime Grašič Mateja.
s-47092

Marko Plečnik, C. na Brod 40, Ljublja-
na, kupone AO 1034873, izdala jih je Slo-
venica. s-47120

Markoč Lea, Simoničev breg 2, Gornja
Radgona, zavarovalno polico Adriatic, št.
0428883. g-47009

Marodi Jože, Košnica 52 c, Celje, polico
obveznega zavarovanja, št. AVO 472644,
izdana pri Zavarovalnici TILIA, d.d.,
s-47281

Marodi Jože, Košnica 52 c, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 36928. p-47129

Matičič Janez, Vodovodna pot 56, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1254. s-47046

Meh Jože, Uriskova 34, Velenje, listino
vpis v register zračne plovbe za ultralahko
letalo RODARO STORCH, S5-PAB, letnik
1992. g-47030

Mekinda Miloš, Glinškova pl. 10, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Srednje grad-
bene šole v Ljubljani. s-47168

Melihen-Rot Erika, Jakčeva 43, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S241759, št. reg. 37752. s-47133

Merc Janez, Trdobojci 26, Zg. Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21145, izdala UE Ptuj. p-47070

Mihaič Nikola, Cankarjevo nabr. 15, Pi-
ran, obrtno dovoljenje, št.
013154/9378/00-50/1995 in odločbo. g-47125

Miklavčič Damjan, Proletarska 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024617, št. reg. 205681. s-47243

Mlovanović Dobrivoj, Delavska c. 19,
Kranj, zavarovalno polico in zeleno karto.
g-47255

Može Breda, Senožeče 104, Senožeče,
listino o čolnu gliser ELAN 435, reg. št.
PI-2375. s-47107

More Anuška, Ragovska 24, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31662, izdala UE Novo mesto. g-47184

Moškotelec Branka, Erjavčeva 26, Ce-
lje, listino. p-47036

Muženič Rajko, Banini 44, Koper, zele-
no karto in kupone, št. 0439478. g-47193

Muđaiti Daim, Partizanska 20, Sežana,
zavarovalno polico AO-0402869, izdala Za-
varovalnica Adriatic. g-47052

Novak Sonja, Škale 95 a, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21527.
p-47025

Ocepek Vlasta, Podgorje 31, Velenje,
spričevalo 2. letnika KGVŠŠ Šentjur.
g-47187

Ogrin Žane, Drenov grič 165, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10234.
s-47234

Okretič Diana, Izola, vozniško dovolje-
nje. p-47120

Omejec Marija, Brilejeva 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263668, št. reg. 20800. s-47195

Orel Dušan, Parmova 48, Ljubljana, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
št. 02/13-4086/94, izdala Luška kapetanija
Koper. s-47020

Ostroško Ervin, Pobrežje 119, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28652,
izdala UE Ptuj. g-47278

Ovčjak Bojan, Kidričeva c. 17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15644.
p-47105

Ozbetič Stanislav, Gor. Bistrica 205,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 5964. p-47117

Pajntar Marjan, Kotnikova 16, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/09-1775/1-71, izdala Luška ka-
petanija Koper. s-47034

Palčar Darja, Galjevica 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S894765,
št. reg. 157407. s-47148

Pangos Borut, Opatje selo 74 c, Miren,
vozniško dovoljenje. g-47076

Parteli Egon, Kuratova ul. 36, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1066113, št. reg. 37465, izdala UE Kranj.
s-47231

Pavljak Mladen, Trubarjeva 36, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41187.
p-47075

Pašić Hanka, Drabosnjakova 9 b, Ljub-
ljana, 15 delnic, št. 717070, izdala banka
Mercator. s-47117

Pejanović Zoran, Češenik 13, Domžale,
delovno knjižico. s-47118

Petkovič Edmond, Izola, vozniško dovo-
ljenje. p-47082

Petrovič Edmond, Pittonijeva 5, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7499.
p-47130

Peček Tomislav, Petrovičeva 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
168592, št. reg. 139118. s-47065

Pfeifer Luka, Vodmatska 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565501, št. reg. 192663. s-47131

Pirc Branko, Ul. Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH. g-47183
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Pirnat Franc, Cesta dolom. odreda 68 c,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
013551, izdala Občina Vič Rakovnik.
s-47194

Pleteršek Mateja, Sp. Polskava 196, 2331
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
19257. g-47066

Plečnik Marko, Cesta na Brod 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S765998, št. reg. 128186. s-47109

Podkrajšek Anton, Polje 27, Zagorje,
vozniško dovoljenje, št. 2072. p-47111

Pongrac Silvo, Podkraj pri Velenju 41/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14598. p-47101

Porčić Zahid, Frankovo nas. 155, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17012. s-47221

Potočnik Simon, Šentiljska c. 131, Mari-
bor, delovno dovoljenje PI 1485 ELAN
GT402, 01/03-1120/79, izdano dne 17. 8.
1979. g-47004

Prek Mihael, Luče 118, Luče, vozniško
dovoljenje, št. 9578, izdala UE Mozirje.
g-47254

Prestor Pogačnik Marija, Prešernova ce-
sta 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1104304, št. reg. 213386.
s-47101

Pristavec Frančišek, Brezovica pri Bo-
rovnici 26, Borovnica, vozniško dovoljenje,
kat. BCFGH, št. 6902, izdala UE Vrhnika.
s-47280

Ptiček Darko, Pince Marof 26, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13472.
p-47094

Puhan Igor, Bognarjeva pot 90, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S891755, št. reg. 136893. s-47036

Pukmajster Ludvik, Trnovlje 13 a, Nova
cerkev, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
9108. p-47067

Pungerčar Grega, Brezje 80/c, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 24105.
g-47069

Radej Bojan, Kladje nad Blanco 10,
Blanca, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
825 Poklicne kovinarske šole v Krškem, iz-
dano dne 27. 6. 1980. g-47054

Rajkovič Uroš, Jakčeva 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097253, št. reg. 203345. s-47163

Rauter Jožef, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480156, št. reg. 133715. s-47227

Ravlen Dejan, Celjska 106, Slovenj Gra-
dec, listino. g-47286

Ravnikar Aleš, Izlake 19, Izlake, zava-
rovalno polico, št. 442447, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. s-47116

Režonja Franc, Filovci 63, Bogojina, de-
lovno knjižico, reg. št. 20741. p-47054

Rebek Aleš, Črniče 82, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 784437, izdala
UE Ajdovščina. g-47068

Rek Renata, Golavabuka 48, 2383 Šmart-
no, delovno knjižico. g-47262

Repinc Alojzija, Kajuhova 12, Bled, pri-
glasitveni list, št. 44-1138/94, izdan dne
20. 12. 1994. g-47126

Ritlop Marija, Puconci 25 a, Puconci,
vozniško dovoljenje. p-47085

Rožanec Lorela, Izola, vozniško dovo-
ljenje, št. 3134. p-47052

Rožič Majda, Imenje 14, Kojsko, delov-
no knjižico. p-47083

Rogelj Nataša, Pot heroja Trtnika 10 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 998916, št. reg. 206394. s-47157

Rojs Darko, Vitomarci 77, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 33027, iz-
dala UE Ptuj. g-47058

Romih Jernej, Riharjeva 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 92232,
št. reg. 182475. s-47023

Rončevič Helena, Šegova 46, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika SŠGT Novo me-
sto. g-47267

Rous Irena, Črtomirova 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139458, št. reg. 184074. s-47022

Rozman Borut, Fabianijeva 41, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-47003

Rozman Boštjan, Košnica 29 b, Celje,
vozniško dovoljenje. p-47035

Rudolf Robert, Galicija 13 b, Žalec, za-
varovalno polico, št. 223597, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-47198

Ručman Marko, Nikola Tesla 6, Domža-
le, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št. 02/13-461-21-90, izdala Luška ka-
petanija Koper. s-47164

Sagadin Anton, Gerečja vas 45, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. g-47059

Sajko Milan, Preloge 15, Zgornja Ložni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
8676. g-47180

Saksida Tomaž, Dombrava 10, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39995. g-47268

Seferagič Dika, Emonska cesta 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S654069, št. reg. 195576. s-47259

Sekcija za promet Postojna, Kraigherje-
va 11, Postojna, izkaznico o prostovoljnem
zdravstvenem zavarovanju po polici št.
LJ2504442045. g-47007

Seršen Samo, Tavčarjeva 3 b, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
605440. g-47014

Sešel Matej, Konovska 4, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24653.
p-47029

Simončič Katarina, Mislejeva 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1014525, št. reg. 201499. s-47048

Sinanović Mehmed, Milčinskega 13, Ce-
lje, spričevalo Poklicne kovinarske šole.
g-47018

Sirnik Marko Iztok, Jana Husa 40, Ljub-
ljana, evidenčni list za čoln, št.
02/03-1674/91, izdala Luška kapetanija Ko-
per dne 10. 10. 1991. s-47155

Sitar Stanislav, Brankova 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141132, št. reg. 127270. s-47122

Skaza Breda, Kolačno 2, Loče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8555. p-47065

Skrbinek Jože, Topniška 45, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 1208356, ki jo je iz-
dala Zavarovalnica Triglav. s-47232

Skuhala Daniel, Koračice 60, Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
10266, izdala UE Ormož. g-47074

Slana Anton, Bolehnečici, Videm ob
Ščavnici, listino. p-47086

Slavinec Darinka, Majšperk 38, Majš-
perk, 3 delnice M banke, št. 00429309.
g-47124

Slipac Dženita, T. Dežmana 4, Kranj,
spričevalo OŠ Jakoba Aljaža, št. 1286/87.
g-47017

Sredojević Branko, Kališka 18, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18368,
št. reg. 1371, izdala UE Kranj. s-47125

Stanič Katja, Gerbičeva 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925947, št. reg. 162711. s-47019

Stanič Peter, Sp. Pirniče 60, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1134120,
št. reg. 214239. s-47161

Starešinič Stanislav, Črnomelj, vozniško
dovoljenje. p-47080

Stožinič Dejan, Bučka 27, Škocjan, voz-
niško dovoljenje, št. 1120998. g-47062

Stojić Zorica, C. Španskih borcev 75 a,
Ljubljana, zavarovalne police št. 415257,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-47208

Stopar Ivan, Lokev 54, Divača, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7518, izdala
UE Sežana. s-47035

Šavs Janez, Pod vrbami 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S894608,
št. 89318. s-47021

Šega Jože, Grahovo 33, Grahovo, spri-
čevalo 1. letnika Srednje strojnotehniške šo-
le v Postojni, izdano leta 1991. s-47209

Šepič Sandi, Gradišče pri Materiji 51,
Obrov, zavarovalno polico št. 043754, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. g-47051

Šibanc-Kodrun Pavlica, Rudarska c. 2/b,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14912. p-47108

Šinko Ludvik, Skakovci 37, Cankova,
vozniško dovoljenje. p-47006
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Škodič Andrej, Zelena pot 13, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-472/91-10, izdala ga je Luška
kapetanija Koper. g-47190

Škrjanec Marjana, Kolodvorska 18, Piv-
ka, pooblastilo Zavarovalne družbe Adria-
tic, d.d., Koper. g-47050

Škrlj Darko, Tolm. puntarjev 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. p-47058

Šorn Franci, Selo 12 f, Žirovnica 64274,
vozniško dovoljenje, št. S 301812, izdala
UE Jesenice. g-47070

Štimnikar Tina, Ronkova 18, Slovenj
Gradec, delovno knjižico, reg. št. 14360.
g-47015

Šuligoj Majda, Prisoje 2, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 20639. g-47277

Šuligoj Sonja, Dolinska 29, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 18137. g-47134

Šušmelj Janko, Prvačina 64/a, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH.
p-47100

Šuštar Maja, Markovo 3, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 17271.
s-47127

Šušteršič Martina, Zalog 37, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10862.
p-47128

Švara Gregor, Vlahovičeva 7, Ankaran,
vozniško dovoljenje. g-47140

Švegovič Ivan, Opekarska 51, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42123, št. reg. 126820. s-47100

Temnik Aleš, Kozjak 68, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11158, izda-
la UE Slovenj Gradec. g-47055

Tičar Bojan, Ul. Janeza Puharja 10,
Kranj, delovno knjižico. s-47047

Tomažin Gregor, Dalmatinova 7, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 27246.
s-47146

Tratnik Matej, Kidričeva 7, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24285. p-47028

Trop Vanda, Scopolijeva 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106017, št. reg. 181804. s-47045

Trupej Marjan, Kersnikova 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, št. 2114, kat. BGH.
p-47026

Turner Anton, Morje, Fram, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 17508. g-47269

Vajs Vikica, Hrastje Mota 42, Radenci,
2 delnici, št. emisije 00664405. g-47256

Valentič Mirjam, Nazorjev trg 1, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 9162. g-47206

Vaupotič Gorazd, Obrež 72, Središče ob
Dravi, zavarovalne police AO 1470138 in-
zelene karte 0410228. g-47129

Vnuk Katarina, Ptuj, delovno knjižico.
p-47032

Vončina Marko, Rožna 7 a, Idrija, voz-
niško dovoljenje, št. 6824.

Vončina Veljko, Lucija, Vojkova 12,
Portorož, zavarovalno polico, št. 0465162,
izdala Zavarovalnica Adriatic. p-47008

Vrbančič Olga, Slatina 21/c, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9433. p-47104

Zalogar Roman, Gabrovnica 9, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
16086. s-47210

Zalokar Simon, Udarniška 7, Štore, voz-
niško dovoljenje, št. 28013. p-47041

Zarić Živojin, Makucova 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S10499507, št. reg. 111773. s-47130

Zorman-Avguštin Barbara, Sketova 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892054, št. reg. 130780. s-47028

Zrimšek Grega, Ptujska 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1096646, št. reg. 213567. s-47150

Zupančič Janez, Zlato polje 11, Lukovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1534. s-47166

Zupet Andrej, Škocjan 28, Škocjan, za-
varovalno polico AO 318443, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-47201

Zupin Helena, Rožnik 12, Ankaran, voz-
niško dovoljenje. g-47078

Zupin Igor, Rožnik 12, Ankaran, voz-
niško dovoljenje. g-47077

Zver Januša, Polje C. XII 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107965, št. reg. 180073. s-47224

Zver Marjana, Odranci 211, Črenšovci,
diplomo št. I TR/236, IV. stopnje, izdana
dne 19. 6. 1987. p-47090

Zver Robert, Kovaška 4, Beltinci, voz-
niško dovoljenje. p-47003

Žgank Lučko, Levstikova 8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10030.
p-47027

Žižek Jožef, Nedelica 102 a, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5059.
p-47018

Žuraj Matjaž, Mlinska pot 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S212798, št. reg. 44892. s-47136

Žuraj  Mojca,  Mlinska  pot  23,  Ljub-
ljana, zavarovalno polico AO 1057708, ki
jo je izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-47137


