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Sodni register

KRŠKO

Rg-444

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00058 z dne 21. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa AGRO CENTER, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in zastopanje,
d.o.o., Krško, sedež: Ob potoku 8, Krško,
pod vložno št. 1/01514/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, ka-
pitala, družbene pogodbe in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5442001
Sedež: Krško, Aškrčeva 1a
Osnovni kapital: 6,542.000 SIT
Ustanovitelj: Bostele Janko, Sromlje,

Oklukova gora 17, vstopil 26. 4. 1994, vlo-
žil 6,542.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1997: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji

živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializiranih za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroj in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroj, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 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); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 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; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov, 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Vpiše se dejavnost s šiframa: 51.18 vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov in 74.12 vse, razen revizijske
dejavnosti.

Rg-445

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00143 z dne 22. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa AGM, proizvodnja, trgovina
in gostinstvo, d.o.o., Vinji vrh, sedež: Vi-
nji vrh 8, Cerklje ob Krki, pod vložno št.
1/00492/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
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Matična št.: 5325889
Firma: AGM, proizvodnja, trgovina in

gostinstvo, d.o.o., Cerklje ob Krki
Skrajšana firma: AGM, d.o.o., Cerklje

ob Krki
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1996: 0201

Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 05020
Ribogojstvo, ribiške storitve; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-

niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Vpiše se dejavnost s šifro: 74.12 Raču-
novodske, knjigovodske storitve.

MURSKA SOBOTA

Rg-1678

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00279 z dne 21. 8. 1996,
pri  subjektu  vpisa  NIZKOGRADNJE –
MLINARIČ IN DRUGI, Gradbeno pod-
jetje, d.n.o., sedež: Grajska c. 24, 9250
Gornja   Radgona,   pod   vložno   št.
1/01082/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5534828
Firma:  GRADNJE – MLINARIČ  IN

DRUGI, Gradbeno podjetje, d.n.o.
Skrajšana  firma:  GRADNJE – MLI-

NARIČ IN DRUGI, d.n.o.
Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2852 Splošna me-
hanična dela; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-

belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 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; 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.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Od dejavnosti pod šifro K 74.12 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, družba ne sme
opravljati revizijskih dejavnosti in pod šifro
K 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
pa ne arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-1679

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 881/94 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah na registrskem vlož-
ku št. 1/960/00 s temile podatki:

Pri podjetju »DUOREX« – trgovsko in
storitveno podjetje Črenšovci d.o.o., Prek-
murske čete 74, 9232 Črenšovci, vpis na-
slednjih sprememb:

a) Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah;

b) Sprememba osnovnega kapitala, in si-
cer zvišanje na 1,508.000 SIT;

c) Sprememba dejavnosti, in sicer razši-
ritev za: proizvodnja in montaža centralnih
peči, radiatorjev, bojlerjev, cevi, kolektor-
jev, filtrov in drugega materiala za central-
no kurjavo; proizvodnja in montaža klima
naprav in drugih naprav za zračenje; izdela-
va in montaža kleparskih izdelkov; storitve
kopiranja in razmnoževanja; ingeniring.

Rg-1680

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00078 z dne 26. 9. 1996,
pri subjektu vpisa MLINOPEK, Podjetje
M. Sobota, p.o., sedež: Lole Ribarja 11,
9000 Murska  Sobota,  pod  vložno  št.
1/00337/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje v delniško
družbo, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, na-
ziva zastopnika in vpis članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048907
Firma: MLINOPEK, Podjetje za mli-

narstvo in pekarstvo, d.d., Murska So-
bota

Skrajšana  firma:  MLINOPEK,  d.d.,
Murska Sobota

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Murska Sobota, Industrijska 11
Osnovni kapital: 424,198.000 SIT
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Ustanovitelji: Sklad R Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, Ljutomerčan, Kmetijska zadruga z.o.o.,
Ljutomer, Jureša Cirila 1, Kmetijska zadru-
ga Turnišče, z.o.o., Turnišče, Štefana Kova-
ča 65, Kmetijska zadruga Hotiza–Polana,
z.o.o., Lendava, Hotiza 151, Splošna kme-
tijska zadruga Črenšovci, z.o.o., Črenšovci,
Prekmurske čete 23, Kmetijska zadruga Do-
brovnik, z.o.o., Dobrovnik, Dobrovnik 255,
Kmetijska zadruga Kapela b.o. v stečaju,
Radenci, Kapelski vrh 5, Kmetovalec, Splo-
šna kmetijska zadruga Ljutomer, z.o.o., Lju-
tomer, Glavni trg 3a, Kmetijska zadruga
Radgona, z.o.o., Gornja Radgona, Partizan-
ska 23, Klas, Splošna kmetijska zadruga Kri-
ževci, z.o.o., Križevci pri Ljutomeru, Kri-
ževci pri Ljutomeru 11, Panonka, Kmetij-
ska zadruga, z.o.o., Murska Sobota, Koclje-
va 16, udeleženci notranjega odkupa,
Murska Sobota, udeleženci interne razdeli-
tve, Murska Sobota, vsi vstopili 24. 10.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pojbič Karel, razrešen 2. 11. 1995;
direktor Pojbič Karel, Murska Sobota, Ciril
Metodova 60, imenovan 2. 11. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šeruga Marjan,
Vigali Jožef, Glavač Alojz, Lacko Franc in
Dundek Nikolaj, vsi vstop 24. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za male živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-1681

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00238 z dne 18. 9. 1996,
pri subjektu vpisa IMO–REAL, Inženiring
in posredovanje, d.o.o., sedež: Cankarje-
va 86, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.

1/02060/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5829909
Sedež: Murska Sobota, Arhitekta No-

vaka 13
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1996: 45210

Splošna gradbena dela; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekrutno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda.

Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.140
– Podjetniško in poslovno svetovanje, druž-
ba ne sme opravljati dejavnosti arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med menagerji
in delavci.

Rg-1682

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00255 z dne 16. 9. 1996,
pod št. vložka 1/02255/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega
vzgojnovarstvenega zavoda s temile po-
datki:

Matična št.: 5968224
Firma: VRTCI OBČINE MORAVSKE

TOPLICE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Moravske Toplice, Levstikova

ul. 11
Ustanovitelj: Občina Moravske Toplice,

Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, vstop
25. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ivanič Marija, Bogojina, Filovci
43/a, imenovana 25. 7. 1996, kot v.d. ravna-
telja zastopa zavod z omejitvijo, da ne more
s pravnimi posli odtujiti nepremičnega pre-
moženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi
ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovi-
telja.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje.

Rg-1683

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00236 z dne 4. 9. 1996,
pri subjektu vpisa POMURSKA INVES-
TICIJSKA DRUŽBA 3, d.d., sedež: Koc-
ljeva ulica 14a, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/02236/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5944147
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Satler Matjaž, razrešen 30. 6. 1996;
direktor Vizjak Ivan, Gornja Radgona, Lo-
manoše 9d, imenovan 1. 7. 1996, zastopa in
predstavlja družbo, vendar potrebuje soglas-
je nadzornega sveta družbe v naslednjih pri-
merih: za sklenitev pogodb za katere je tako
določeno s poslovnim načrtom družbe, za
plačilo provizije v delnicah investicijske
družbe, za najemanje in dajanje posojil iz-

ven meje določene s poslovnim načrtom, za
pogodbe o prenosu opravljanja plačilnega
prometa, hrambe vrednostnih papirjev in
opravljanja poslov o nakupu in prodaji vred-
nostnih papirjev na borzi, za izplačilo pred-
časne dividende.

Rg-1684

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00233 z dne 4. 9. 1996,
pri subjektu vpisa POMURSKA INVES-
TICIJSKA  DRUŽBA,  d.d.,  sedež:  Trg
zmage 7, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02132/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5889332
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Satler Matjaž, razrešen 30. 6. 1996;
direktor Vizjak Ivan, Gornja Radgona, Lo-
manoše 9d, imenovan 1. 7. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da je za sklenitev na-
slednjih pogodb potrebno dovoljenje nad-
zornega sveta: za sklenitev pogodb za kate-
re je tako določeno s poslovnim načrtom
družbe, za plačilo provizije v delnicah inve-
sticijske družbe, za najemanje in dajanje
posojil izven meje določene s poslovnim
načrtom, za pogodbe o prenosu opravljanja
plačilnega prometa, hrambe vrednostnih pa-
pirjev in opravljanja poslov o nakupu in
prodaji vrednostnih papirjev na borzi, za
izplačilo predčasne dividende.

Rg-1685

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00237 z dne 28. 8. 1996,
pod št. vložka 1/02253/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega
gospodarskega zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5956803
Firma: TURISTIČNI INFORMATIV-

NI URAD, MORAVSKE TOPLICE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  Moravske  toplice,  Kranjčeva

ul. 3
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Moravske Toplice,

Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, vstop
5. 7. 1996, vložek 2,000.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Cipot Fanc, Moravske Toplice, Te-
šanovci 5, imenovan 5. 7. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da sklepa pogodbe o
najemanju posojil do 2,000.000 SIT po so-
glasju upravnega odbora, nad 2,000.000 SIT
pa po soglasju ustanovitelja, pogodbe o iz-
biri izvajalcev in sklenitvi pogodb za delo
in storitve, katerih vrednost presega
2,000.000 SIT sklepa po soglasju upravne-
ga odbora.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
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tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 7513 Dejvnost javnih
ustanov za pospeševanje poslovnih dejav-
nosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Od dejavnosti vpisane pod 67.13 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom zavod lahko opravlja le dejavnost
menjalnic.

Rg-1686

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00189 z dne 28. 8. 1996,
pod št. vložka 1/02254/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949777
Firma: KOVAČ IZIDOR IN DRUGI,

avtošola, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KOVAČ IZIDOR IN

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

odgovornostjo
Sedež: Apače, Segovci 28a
Ustanovitelja: Kovač Anton in Kovač

Izidor, oba Apače, Segovci 28a, oba vstop
18. 6. 1996, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Kovač Izidor, Apače, Segovci 28a,
direktorica Wolf Majda, Tišina, Tropovci,
Jordan 56, poslovodja potrebuje soglasje ob
obeh družbenikov za posle, ki presegajo ok-
vir redne dejavnosti ali pa so posebnega in
rizičnega pomena. V take posle se štejejo
naslednja poslovna dejanja: pridobitev, od-
tujitev in obremenitev nepremičnin, gradnja
ali rekonstrukcija zgradb, razen vrdrževal-
nih del, kapitalska udeležba v drugih druž-
bah, kooperacijski in drugi trajni posli za
dobo, ki je daljša od enega leta, ustanovitev
ali ukinitev filial ali obratov, sprejem ali
odpust vodilnih zaposlenih in dodelitev ali
odvzem prokure, oba imenovana 18. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1996: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01210 Reja go-
vedi; 01220 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240
Reja perutnine; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 19100
Strojenje in dodelava usnja; 19200 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja
obutve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 22110 Izdajanje knjig;

22120 Izdajanje časopisov; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje videozapisov; 22330 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 25110 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 25130
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 26610 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 28110 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28400 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 28620 Proizvodnja dru-
gega orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 29320 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 29510 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 29530 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 29560 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 29720 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 31200 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 31500 Proiv-
zodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 31620 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 32200 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 34100 Pro-
izvodnja motornih vozil; 34200 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 35500 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51430

Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 60240 Cestni
tovorni promet; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
80410 Dejavnost vozniških šol.

Rg-1687

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00192 z dne 25. 9. 1996,
pri  subjektu  vpisa  ABC POMURKA –
TRGOVSKO PODJETJE VESNA Ljuto-
mer, p.o., sedež: Glavni trg 5/a, 9240 Lju-
tomer, pod vložno št. 1/00076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbenega podjetja v delniško družbo,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, dejvnosti, zastopnikov in vpis
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 502500100
Firma: VESNA, Trgovsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: TP VESNA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 263,900.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, Sklad
Republike Slovenije za razvoj d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28, upravičenci notranjega
odkupa, Ljutomer, upravičenci interne raz-
delitve, Ljutomer, vsi vstopili 30. 5. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuhar Emil in Jureš Zdenka, oba raz-
rešena 30. 5. 1996, direktor Kuhar Emil,
Ljutomer, Stročja vas 2/b, ponovno imeno-
van 30. 5. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Pevec Franjo,
Paal Katarina, Gaberc Bogomir, Rauter Emil
in Kapun Franjo, vsi vstopili 30. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51170 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 48-49 – 8. VIII. 1997 Stran 3517

sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
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; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, 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 časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, na-
kita; 52740 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 72300 obdelava po-
datkov; 74820 Pakiranje; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo Ljubljana, št.
LP 00604/00765-1996/MB z dne 19. 6. 1996.

Rg-1688

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00613 z dne 10. 10. 1996,
pri subjektu vpisa UNI’VS – podjetje za
trgovino, uvoz, izvoz in storitve, Murska
Sobota, d.o.o., sedež: Sončna 8, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/01858/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5763754
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Ivanc Nada, Murska So-

bota, Sončna ul. 8, vstop 16. 3. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-1689

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00229 z dne 14. 10. 1996,
pod št. vložka 1/02260/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957915
Firma: LARECON INT., podjetje za

posredništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  LARECON  INT.,

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

govornostjo
Sedež: Lendava, Dolga vas 31a
Osnovni kapital: 2,318.383,50 SIT
Ustanoviteljica: Torhač Klara, Lendava,

Dolga vas 33a, vstop 11. 7. 1996, vložek
2,318.383,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Torhač Klara, Lendava, Dolga vas
33a, imenovana 11. 7. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01300 Mešano kmetijstvo; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske stori-
tve; 05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 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; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
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napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52330 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost 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.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210

Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje, eko-
nomska propaganda; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnosti
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74120 – Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti, od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74140 – Podjetniško in poslovno svetova-
nje pa ne arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-1690

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00286 z dne 9. 10. 1996,
pod št. vložka 1/02258/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.:5971870
Firma: MALVA, družba za blagovno

finančne posle, d.o.o.
Skrajšana firma: MALVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Lendavska uli-

ca 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škulj Jože, Mirna, Trstenik

5, vstop 17. 9. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škulj Jože, Mirna, Trstenik 5, imeno-
van 17. 9. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51130 Posredništvo pri prodaji leta in grad-
benega materiala; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na

debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 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; 60240
Cestni tovorni promet; 62200 Izredni zračni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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74150 Upravljanje s holding družbami;
74400 Ekonomsko propagiranje, ekonom-
ska propaganda; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74120 – Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti, od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74140 – Podjetniško in poslovno svetova-
nje, pa ne arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-1691

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00283 z dne 22. 10. 1996,
pod št. vložka 1/02262/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5969085
Firma: V PAUL – ANNA, tekstilna de-

javnost, d.o.o.
Skrajšana firma:  V  PAUL – ANNA,

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

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Zelena 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Varga Ana, Murska So-

bota, Zelena ulica 1 in Slavic Matija, Bel-
tinci, Lipovci 262, oba vstop 10. 9. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Varga Ana, Murska Sobota, Zele-
na ulica 1, zastopa družbo z omejitvijo, da
vse pravne posle sklepa s pismenim soglas-
jem drugega poslovodje, zastopnik Slavic
Matija, Beltinci, Lipovci 262, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da vse pravne posle sklepa
s pismenim soglasjem drugega poslovodje,
oba imenovana 10. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1996: 17300
Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17710 Pro-
izvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 29540
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51560 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52740
Druga popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 72100
Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-

niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74120 – Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti,
od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro 74140
– Podjetniško in poslovno svetovanje pa ne
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-1692

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00096 z dne 16. 9. 1996,
pod št. vložka 1/02256/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5893968
Firma: FETUS, FEKONJA IN DRUGI,

podjetje za veterinarske in finančne sto-
ritve, d.n.o.

Skrajšana  firma:  FETUS,  Fekonja  in
drugi, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornja Radgona, Cesta na sta-
dion 1

Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Fekonja Ljubomir, Gor-

nja Radgona, Šlebingerjev breg 11 in Rajk
Milena, Gornja Radgona, Prežihova 12, oba
vstop 6. 2. 1995, oba vložek po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fekonja Ljubomir, Gornja Radgona,
Šlebingerjev breg 11, imenovan 6. 2. 1995,
s soglasjem družbenikov odloča o: pridobi-
tvi, odtujitvi in obremenitvi nepremičnin,
gradnji in rekonstrukciji zgradb, razen vzdr-
ževalnih del; kapitalski udeležbi v drugih
družbah; kooperacijskih in drugih trajnih po-
slih za dobo, ki je daljša od enega leta;
ustanovitvi in ukinitvi filial; najemanju kre-
ditov in dajanju poroštev, če znesek preseže
500.000 SIT; sprejemu in odpustu vodilnih
zaposlenih, dodelitvi ali odvzemu prokure.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
8520 Veterinarstvo.

Rg-1693

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00230 z dne 4. 10. 1996,
pri  subjektu  vpisa  ZDRAVILIŠČE  RA-
DENSKA, družba za opravljanje dejav-
nosti turizma, polnitev mineralnih voda
in brezalkoholnih pijač in proizvodnjo
polnilne in pakirne opreme, d.d., sedež:
Zdraviliško naselje 14, 9252 Radenci, pod
vložno št. 1/00101/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo statuta delniške
družbe in predložitev prečiščenega besedila
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5056152
Sprememba statuta z dne 27. 6. 1996.

Rg-1694

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00068 z dne 18. 7. 1996,
pri subjektu vpisa ABC POMURKA IN-
TERNATIONAL – Mednarodna trgovi-
na, d.d., sedež: Lendavska 11, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/00941/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5164290
Člani nadzornega sveta: Flisar Stanislav

in Benko Branko, oba izstopila 21. 2. 1996,
Zakovšek Jože in Miholič Vera, oba vstopi-
la 22. 1. 1996.

Rg-1695

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00234 z dne 6. 9. 1996,
pri subjektu vpisa BAJUS, Trgovinsko in
storitveno podjetje, Radenci, d.o.o., se-
dež: Kidričevo naselje 6, 9252 Radenci,
pod vložno št. 1/00638/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5409101
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Bakračevič Radoslav, Ra-

denci, Kidričevo naselje 6, vstop 25. 6.
1990, vložek 1,501.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za gradbene
storitve.

Rg-1696

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00347 z dne 19. 9. 1996,
pri subjektu vpisa TGN – trgovina s kme-
tijskimi proizvodi Nedelica, d.o.o., sedež:
Nedelica 115a, 9224 Turnišče, pod vložno
št. 1/01760/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5720770
Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 5111 Po-

sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 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;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
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mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-1697

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00234 z dne 21. 8. 1996,
pri subjektu vpisa BELTINKA, Beltinci,
Tovarna pletenin, d.o.o., – V STEČAJU,
sedež: Štefana Kovača 3, 9231 Beltinci,
pod vložno št. 1/01677/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
družbenika, dejavnosti in osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5703069
Firma: BELTINKA, Beltinci, Tovarna

pletenin, d.o.o.
Skrajšana firma: BELTINKA, Beltinci,

d.o.o.
Ustanovitelj: Rabe MODEN G.M.B.H.,

Bielefelder, Strase 40–42, vstop 22. 3. 1996,
vložek 252,770.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Rašica, Tovarna pletenin Ljub-
ljana, p.o., izstop 22. 3. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Ščap Štefan, razrešen 1. 7.
1996, direktor Belovič Bojan, Ljutomer,
Cvetlična ulica 3, imenovan 1. 7. 1996, di-
rektor samostojo in na lastno odgovornost
vodi posle družbe in jo zastopa v notranje in
zunanjetrgovinskem prometu neomejeno,
razen v vseh poslih, ki presegajo področje
običajnega poslovanja družbe ali podjetij,
pri katerih je družba soudeležena, za kar
mora imeti predhodno soglasje skupščine.
Ti posli so zlasti: razširitev ali omejitev smo-
tra družbe, ustanovitev ter opustitev podruž-
nic, pridobitev, odsvojitev ali obremenitev
ali drugačno vnovčenje zemljišč, zemljiško
pravnih in temeljnih zastavnih pravic, pri-
dobitev kakega podjetja ali soudeležba druž-
be pri drugem podjetju ali odtujitev soude-
ležbe ali podjetja samega, najemanje in da-
janje posojil in prevzemanje jamstev ter ga-
rancij v breme družbe, dajanje in obljuba
preživnine vsake vrste, imenovanje ali raz-
rešitev prokuristov in poslovnih pooblaščen-
cev, nameščanje in odpuščanje vodilnih us-
lužbencev, uveljavitev finančnih in investi-
cijskih načrtov, sklepanje najemniških in za-
stavnih pogodb, posli z družbeniki in
njihovimi svojci, posli, ki ne zadevajo obra-
tovanje firme in špekulativni posli, za pode-
litev soglasja družbe za odtujitev, odstop ter
zastavitev delov poslovnih deležev.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih občail; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-1698

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00875 z dne 29. 5. 1996,
pri subjektu vpisa W.A.N., uvoz-izvoz, tr-
govina, prodaja in proizvodnja, sedež: Na-
sova  20,  9253  Apače,  pod  vložno  št.
1/01659/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5696291
Osnovni kapital: 2,867.335 SIT
Ustanovitelj: Senekovič Roman, Apače,

Nasova 20, vstop 30. 10. 1992, vložek
2,867.335 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 6024 Cestni tovorni promet.
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Rg-1699

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00297 z dne 19. 9. 1996,
pri subjektu vpisa KROMEKS, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in
storitve, Gornja Radgona, d.o.o., sedež:
Kocljeva ul. 13, 9250 Gornja Radgona,
pod vložno št. 1/01611/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo osnovne-
ga kapitala, družbenikov, zastopnikov in nji-
hovih nazivov s temile podatki:

Matična št.: 5668239
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Nemec Stanko, izstop

13. 11. 1995, Majcen Ivan, Ivanec, Prebu-
kovje 1, vstop 10. 5. 1993, vložek 570.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Kegljević
Kazimir, Varaždin, Franje Seljana 24, vstop
22. 6. 1992, vložek 920.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, Tisel Ida, Gornja Rad-
gona, Podgrad 35, vstop 13. 11. 1995, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Nemec Stanko in direktor Kegljević
Kazimir, oba razrešena 13. 11. 1995, za-
stopnik Kegljević Kazimir, Varaždin, Fra-
nje Seljana 24, zastopa družbo brez omeji-
tev, direktorica Tisel Ida, Gornja Radgona,
Podgrad 35, oba imenovana 13. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 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 zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-1700

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00998 z dne 28. 8. 1996,

pri  subjektu  vpisa  ARTEX,  Podjetje  za
marketing, konsalting, proizvodnjo in tr-
govino, Pince Marof, d.o.o., sedež: Pince
Marof 15, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/01487/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5807824
Osnovni kapital: 1,527.504,70 SIT
Ustanovitelja: Bensa Stanko, Lendava,

Pince Marof 15 in Bensa Borut, Lendava,
Petišovci, 22. junija 63, oba vstop 12. 2.
1992, oba vložek 763.752,35 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-1701

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01299 z dne 4. 10. 1996,
pri subjektu vpisa AGRO HF, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, Križevci
v Prekmurju, d.o.o., sedež: Križevci v
Prekmurju 145, 9206 Križevcu v Prek-
murju, pod vložno št. 1/01477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5639280
Osnovni kapital: 1,529.000 SIT
Ustanovitelj: Hari Franc, Križevci v

Prekmurju, Križevci v Prekmurju 145, vs-
top 5. 8. 1992, vložek 1,529.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1996: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutnine;
01250 Reja drugih živali; 01300 Mešano
kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdar-
ske storitve; 05010 Ribištvo; 05020 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 15310 Predelava
in konzerviranje krompirja; 15320 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 15410 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 15420 Proizvodnja rafiniranega ol-
ja in maščob; 15430 Proizvodnja margarine
in podobnih jedilnih maščob; 15510 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja
pripravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15850
Proizvodnja testenin; 15910 Proizvodnja
žganih pijač; 15920 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
15950 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970
Proizvodnja slada; 15980 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 17140
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,

vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene emba-
laže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20250 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51170 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 52110 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
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drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in malimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 93040 Pogrebne storitve;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-1702

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00374 z dne 7. 10. 1996,
pri subjektu vpisa ABC POMURKA–EU-
ROPRODUCT, Podjetje za proizvodnjo,
logistiko in trženje, Puconci, d.o.o., sedež:
Puconci št. 10, 9201 Puconci, pod vložno
št. 1/01423/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5616310
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kuhar Jože, Murska Sobota, Len-
davska 45a, imenovan 9. 10. 1995, zastopa
družbo neomejeno, razen pri nakupu ali pro-
daji ali obremenitvi nepremičnin in opeme,
prevzemanju katerihkoli posameznih obvez-
nosti nad 200.000 DEM in obveznosti v
skupni vrednosti zadolženosti družbe nad
200.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije ne glede na
dospelost ali nedospelost obveznosti ter pri
naložbah v vseh oblikah nad 100.000 DEM

skupne vrednosti v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, kjer
potrebuje poprejšnje pisno soglasje skupšči-
ne družbe; direktor Jerič Jože, razrešen
9. 10. 1995.

Rg-1703

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00361 z dne 4. 10. 1996,
pri subjektu vpisa ABC POMURKA–EU-
ROPRODUCT, Podjetje za proizvodnjo,
logistiko in trženje, Puconci, d.o.o., sedež:
Puconci št. 10, 9201 Puconci, pod vložno
št. 1/01423/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in pooblastil
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5616310
Osnovni kapital: 147,819.139,96 SIT
Ustanovitelja: Panonka, Zveza zadrug

Murska Sobota b.o., Murska Sobota, Koc-
ljeva 16, vstop 3. 6. 1993, vložek
125,251.332,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, ABC Pomurka–skupina podjetij, Mur-
ska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Lendav-
ska ulica 11/3, vložek 22,567.807,63 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Pomurka, Me-
sna industrija Murska Sobota in ABC Po-
murka–International, Murska Sobota, d.o.o.,
oba izstop 22. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerič Jože, Beltinci, Gančani 185a,
razrešen in ponovno imenovan 22. 5. 1995,
zastopa družbo neomejeno, razen pri naku-
pu ali prodaji ali obremenitvi nepremičnin
in opreme, prevzemanju katerihkoli posa-
meznih obveznosti nad 200.000 DEM in ob-
veznosti v skupni vrednosti zadloženosti
družbe nad 200.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije ne glede na dospelost ali nedospelost
obveznosti ter pri naložbah v vseh oblikah
nad 100.000 DEM skupne vrednosti v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, kjer potrebuje poprejšnje pisno
soglasje skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, re-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov in izdelov iz per-
tuninskega mesa; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-

holnimi pijačami; 6312 Skladiščenje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje.

Rg-1704

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01205 z dne 13. 11. 1996,
pri subjektu vpisa AVTOPREVOZ SOBO-
ČANKA, prevozniško podjetje, Murska
Sobota, d.o.o., sedež: Cankarjeva 75, 9000
Murska Sobota, pod vložno št. 1/00833/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in naziva ter pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5459079
Osnovni kapital: 1,575.197,58 SIT
Ustanovitelji: Avtoprevoz, Obrtna zadru-

ga, izstop 30. 11. 1994, Serec Stanko, Mur-
ska Sobota, Ivanocijevo naselje 3, Smodiš
Vera, Puconci, Vaneča 64a in Škerlak An-
tonija, Murska Sobota, Černelavci, Gede-
rovska 18, vsi vstop 30. 11. 1994, vsi vlo-
žek po 525.065,86 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Serec
Stanko, rezrešen 30. 11. 1994, direktor Se-
rec Stanko, Murska Sobota, Ivanocijevo na-
selje 3, imenovan 30. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, 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 živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51641 Trgovina na
debelo s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.
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Rg-1705

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00297 z dne 10. 10. 1996,
pri subjektu vpisa LLT, Hranilnica in po-
sojilnica M. Sobota, d.d., sedež: Sloven-
ska ul. 43, 9000 Murska Sobota, pod vlož-
no št. 1/00921/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5485096
Sedež: Murska Sobota, Staneta Roz-

mana 11a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lanščak Janez, razrešen 14. 8. 1996,
direktorica Veren Vlasta, Murska Sobota,
Miklošičeva 39, imenovana 15. 8. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-1706

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00727 z dne 10. 10. 1996,
pri subjektu vpisa SONC, podjetje za sto-
ritveno dejavnost in trgovino Žižki, d.o.o.,
sedež: Žižki 62, 9232 Črenšovci, pod vlož-
no št. 1/01815/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5745489
Osnovni kapital: 1,507.892,60 SIT
Ustanovitelj: Sonc Tomaž, Črenšovci,

Žižki 62, vstop 24. 3. 1993, vložek
1,507.892,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 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; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu.

Rg-1707

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00129 z dne 10. 6. 1996,
pod št. vložka 1/02236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5944147
Firma: POMURSKA INVESTICIJSKA

DRUŽBA 3, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Murska Sobota, Kocljeva uli-

ca 14a
Osnovni kapital: 690,257.000 SIT
Ustanovitelj: Pomurska družba za uprav-

ljanje skladov, d.d., Murska Sobota, Koclje-
va ulica 14a, vstop 26. 3. 1996, vložek
35,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Satler Matjaž, Radenci, Kidričevo na-
selje 5, imenovan 26. 3. 1996, zastopa in
predstavlja družbo, vendar potrebuje soglas-
je nadzornega sveta družbe v naslednjih pri-
merih: za sklenitev pogodb za katere je tako
določeno s poslovnim načrtom družbe, za

plačilo provizije v delnicah investicijske
družbe, za najemanje in dajanje posojil iz-
ven meje določene s poslovnim načrtom, za
pogodbe o prenosu opravljanja plačilnega
prometa, hrambe vrednostnih papirjev in
opravljanja poslov o nakupu in prodaji vred-
nostnih papirjev na borzi, za izplačilo pred-
časne dividende.

Člani nadzornega sveta: Huber Franc,
Pojbič Karel in Žalik Cveto, vsi vstop 26. 3.
1996.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 65230
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-1708

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00413 z dne 30. 5. 1996,
pod št. vložka 1/02233/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5925347
Firma: ABC TRADING – Trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ABC TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Lendavska uli-

ca 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ABC Pomurka – Interna-

tional, d.d., Murska Sobota, Lendavska 11,
vstop 7. 3. 1996, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Drvarič Gabrijela, Puconci, Gori-
ca 29/b, imenovana 7. 3. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutnine;
01300 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 15110 Proizvodnja in konzervira-
nje mesa, rezen perutninskega; 15120 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov in
izdelov iz pertuninskega mesa; 15200 Pre-
delava in konzerviranje rib in ribjih izdel-
kov; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 15420
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
15430 Proizvodnja margaringe in podobnih
jedilnih maščob; 15510 Mlekarstvo in si-
rarstvo; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja
pripravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za male živali; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
15830 Proizvodnja sladkorja; 15840 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-

delkov; 15850 Proizvodnja testenin; 15860
Predelava čaja in kave; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 15890 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15920 Proizvodnja etilnega alkohola; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 15980 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 21220 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papir-
ja; 21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 22140 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 22320 Razmnoževa-
nje videozapisov; 22330 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 24510 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 24520 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 28720 Proizvodnja embale-
že iz lahkih kovin; 30020 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov; 36500 proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižute-
rije; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
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jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52320 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, 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 časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgo-

vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisnarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje, ekonomska propaganda; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92120 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92200 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74120 – Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti; od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74140 – Podjetniško in poslovno svetova-
nje pa ne arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-1709

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00093 z dne 24. 5. 1993,

pri subjektu vpisa GREDBENIK, Splošno
gradbeno podjetje, p.o., sedež: Kranjčeva
6, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/00237/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje družbenega podjetja
v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in vpis članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077885
Firma: GRADBENIK, Splošno gradbe-

no podjetje, d.d.
Skrajšana  firma:  SGP  GRADBENIK,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 348,870.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vsi
vstop 14. 3. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Člani nadzornega sveta: Humar Franc,
Hajdinjak Silvo in Janežič Tatjana, vsi vs-
top 14. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1993: 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja betonske mešanice; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 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; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7240 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; tehnični preizkusi in
analize; 7470 Čiščenje stavb.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi sklepa Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 01368/95-BR
z dne 29. 12. 1995.
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Rg-1710

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01324 z dne 28. 5. 1996,
pri subjektu vpisa PROMEDA, Podjetje za
trgovino,  prevoz  in  popravila  Beltinci,
d.o.o., sedež: Ravenska c. 74, 9231 Beltin-
ci, pod vložno št. 1/01192/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5565154
Firma: PROMEDA & KSR, podjetje

za trgovino, popravila, fotokopiranje in
knjigovodsko-računovodske storitve, Bel-
tinci, d.o.o.

Skrajšana firma: PROMEDA & KSR,
Beltinci, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,279.350 SIT
Ustanovitelji: Meško Regina in Meško

Branimir, oba Beltinci, Ravenska 74, vlo-
žek vsak po 683.805 SIT, Tušak Renata in
Tušak Milan, oba Beltinci, Panonska 46,
vložek vsak po 455.870 SIT, vsi vstop 7. 2.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1996: 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Pod šifro 74.12 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, družba ne opravlja revizijskih de-
javnosti.

Rg-1711

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00154 z dne 29. 5. 1996,
pri subjektu vpisa MURA, European Fas-
hion Design, Proizvodnja oblačil, d.d., se-
dež: Plese 2, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00104/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037212
Člani nadzornega sveta: Barbarič-Vogrin-

čič Erika, Zadravec Jožef, Ficko Boris, Ko-
loša Stanislava, Kurbos Zorjana in Dominko
Jože, vsi izstop 30. 1. 1996, Peklar F. Leo-
nardo, Miklič Gregor, Hrastelj Tone, Bešter
Helena in Pejnovič Darko, vsi vstop 30. 1.
1996, Miklič Gregor, Flisar Ludvik, Glavica
Valent in Turkl Jože, vsi vstop 28. 3. 1996.

Rg-1712

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00094 z dne 6. 6. 1996,
pod št. vložka 1/02235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5938821
Firma: E.F.M., družba za izobraževa-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: E.F.M., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lendava, Partizanska 47
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: E.F.M., Marketing–Estab-

lishment, Vaduz, vstop 12. 1. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gašpar Aleksander, Lendava, Naselje
Prekmurske brigade 10, zastopa družbo brez
omejitev, prokurist Graf Josef, Graz, Ru-
dolfstrasse 81/a, oba imenovana 12. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1996: 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-1713

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00119 z dne 27. 5. 1996,
pri  subjektu  vpisa  MLEKOPROMET,
Podjetje za predelavo mleka, Ljutomer,
p.o., sedež: Kolodvorska ul. 10, 9240 Lju-
tomer, pod vložno št. 1/00191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje družbenega podjetja v d.d., spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in vpis članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025095
Firma: MLEKOPROMET, mlekarstvo

in sirarstvo, d.d.
Skrajšana  firma:  MLEKOPROMET,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 329,143.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 18, Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, Sklad
RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica
28, udeleženci notranjega odkupa, upravi-
čenci interne razdelitve, zadružni upravi-
čenci, vsi vstop 13. 2. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Cimerman An-
ton, Copot Franc, Seršen Branko, Viher Jo-
že in Zagorc Marija, vsi vstopili 13. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-

nah, pretežno z živili; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi Agencije RS za prestrukturiranje
in privatizacijo Ljubljana, št. LP
00605/01100-1996/BR z dne 15. 4. 1996.

Rg-1714

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00058 z dne 22. 5. 1996,
pod št. vložka 1/02230/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5935270
Firma:  MORD/NICHOLLS,  Direkt

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

odgovornostjo
Sedež: Križevci pri Ljutomeru, Stara

Nova vas 2
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Mord Boris in Nicholls

Christine Mary, oba Križevci pri Ljutome-
ru, Stara nova vas 2, oba vstop 22. 3. 1996,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mord Boris, Križevci pri Ljutomeru, Sta-
ra nova vas 2, zastopa družbo brez omeji-
tev, zastopnik Nicholls Christine Mary, Kri-
ževci pri Ljutomeru, Stara nova vas 2, za-
stopa družbo brez omejitev, oba imenovana
22. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
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skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi žival-
mi; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestri promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe.

Rg-1715

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00153 z dne 20. 5. 1996,
pri subjektu vpisa POMGRAD–VISOKO-
GRADNJE,  Splošno  gradbeno  podjetje
Murska  Sobota,  d.o.o.,  sedež:  Štefana
Kovača 10,  9000 Murska  Sobota,  pod
vložno št. 1/01470/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis sklepa o začetku ste-
čajnega postopka, spremembo firme in ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5625165
Firma: POMGRAD–VISOKOGRADN-

JE, Splošno gradbeno podjetje Murska
Sobota, d.o.o. – V STEČAJU

Skrajšana firma: SGP POMGRAD–VI-
SOKOGRADNJE Murska Sobota, d.o.o.
– V STEČAJU

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Halb Janko, razrešen 13. 5. 1996, ste-
čajni upravitelj Ščap Štefan, Murska Sobo-
ta, Ulica ob progi 53, imenovan 13. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka št. St 5/96 z dne 13. 5. 1996.

Rg-1716

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00400 z dne 24. 5. 1996,
pri subjektu vpisa MURAŠPED, špedicija,
mednarodni transport, zunanja trgovina
in menjalnica, Lendava, d.o.o., sedež: Par-
tizanska cesta 5, 9220 Lendava, pod vlož-
no št. 1/01518/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, vlož-
ka družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo ter spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5654092
Ustanovitelj: Italsempione-Spedizioni

Internazional d.d., izstop 7. 11. 1995, Fra-
telli Frioglio d.d., Trst, Via Cellini 2, vstop

11. 6. 1992, vložek 2,090.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zajko Robert Edvard, razrešen 7. 11.
1995, direktorica Magdalenič Tatjana, Ko-
per, Nova ulica št. 6, zastopa družbo brez
omejitev, zastopnik Prioglio Luciano, Trst,
Ul. Romagna 95, oba imenovana 7. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane 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;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
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tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro 74.12 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejvnosti, davčno sve-
tovanje, družba ne sme opravljati revizij-
skih dejvnosti in pod šifro 67.13 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom družba lahko opravlja dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.

Rg-1717

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00116 z dne 20. 5. 1996,
pod št. vložka 1/02228/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omenjeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5942829
Firma:   SECURITY   EQUIPMENT,

družba za trgovino, posredniške, zastop-
niške in komisijske posle ter uvoz in iz-
voz, d.o.o.

Skrajšana firma: SECURITY EQUIP-
MENT, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črenšovci, Odranci, Prešerno-
va 11

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Baldur Harald Loder,

Feldbach, Schillerstrasse 15, Würfel Wer-
ner, Feldbach, Hammer-Purgstallgasse 15,
oba vstop 1. 4. 1996, oba vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kustec Darka, Črenšovci, Odran-
ci, Prešernova 11, imenovana 1. 4. 1996,
direktorica družbe ne more brez soglasja
skupščine sklepati poslov ali sprejemati od-
ločitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, od-
tujitev ali obremenitev nepremičnin ali dru-
gih sredstev, če to ni že izrecno opredeljeno
v letnem programu dela; izvajanje investi-
cijskih del in najemanje posojil in kreditov,
ki presegajo 25% osnovnega kapitala, ka-
kor tudi dajanje takih posojil ali poroštev;
sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali
tujih sredstev; sklepanje kooperacijskih po-
godb s trajanjem več kot eno leto.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1996: 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Rg-1718

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00406 z dne 24. 5. 1996,
pri subjektu vpisa KATI, Avtotransport-
no podjetje in ingenering Janžev vrh,
d.o.o., sedež: Janžev vrh 20, 9252 Raden-
ci, pod vložno št. 1/00513/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in osebe,

pooblaščene  za  zastopanje  s  temile  po-
datki:

Matična št.: 5530148
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanovitelja: Albert Marija in Kolbl Jo-

žef, oba Radenci, Janžev vrh 20, oba vstop
21. 2. 1990, vložek: 795.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Albert Marija, Radenci, Janžev vrh
20, imenovana 23. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 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; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74.12–Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne sme opravljati revizijskih dejav-
nosti, od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74.14–Podjetniško in poslovno svetovanje
pa ne arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-1719

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00161 z dne 29. 5. 1996,
pri subjektu vpisa TIFFANY, trgovsko in
storitveno podjetje Bakovci, d.o.o., sedež:
Bakovci, Soboška 17, 9000 Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/01422/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5615356
Dejavnost, izbrisana 29. 5. 1996: 511 De-

javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5540 Točenje pijač in napitkov.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug

kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-1720

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00121 z dne 21. 5. 1996,
pri  subjektu  vpisa  ELEKTROMATERI-
AL, Podjetje za proizvodnjo elektroinsta-
lacijskega materiala Lendava, p.o., sedež:
Kolodvorska 8, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/00279/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje družbe-
nega podjetja v d.d., spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti
in vpis članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5041805
Firma: ELEKTROMATERIAL, Druž-

ba za proizvodnjo elektroinstalacijskega
materiala Lendava, delniška družba

Skrajšana firma: ELEKTROMATERI-
AL, Lendava, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 336,600.000 SIT
Ustanovitelji: ELMA, Ljubljana, n.sol.o.,

izstop 3. 4. 1996, Sklad R Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, Sloven-
ski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ul.
5/IV, upravičenci po interni razdelitvi, ude-
leženci notranjega odkupa, vsi vstopili 3. 4.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Kelenc Stanko,
Krznar Drago, Muhvič Srečko, Sobočan Šte-
fan in Tkalec Vera, vsi vstop 11. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7010 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Rg-1721

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00365 z dne 21. 5. 1996,
pri subjektu vpisa KOMUNALA, Komu-
nalno  podjetje,  d.o.o.,  sedež:  Partizan-
ska  93,  9220  Lendava,  pod  vložno  št.
1/00322/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, dejavnosti
in vpis članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5254965
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, d.d., Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vstop 8. 11. 1994, vlo-
žek 7,740.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bekoe Štefan, Dobrovnik, Žitkovci
31, vložek 700.000 SIT, Šömen Štefan, Len-
dava, Lendavske gorice 443, vložek
2,270.000 SIT, Štesl Ciril, Turnišče, Ren-
kovci 82/B, vložek 2,270.000 SIT, Šardi Jo-
sip, Lendava, Tomšičeva 7, vložek 500.000
SIT, Vida Olga, Lendava, Čentiba 85/a, vlo-
žek 610.000 SIT, Varga Ladislav, Lendava,
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Trimlini 28, vložek 610.000 SIT, Toplak
Robert, Črenšovci, Dolnja Bistrica 99, vlo-
žek 430.000 SIT, Toplak Darinka, Črenšov-
ci, Dolnja Bistrica 99, vložek 430.000 SIT,
Rodinger Željko, Lendava, Hotiza 165/A,
vložek 500.000 SIT, Juretič Martin, Lenda-
va, Petišovci, Ul. 22 junija 18, vložek
610.000 SIT, Bokan Katarina, Lendava,
Lendavske gorice 429/E, vložek 2,340.000
SIT, Hozjan Jožef, Lendava, Tomšičeva 4,
vložek 430.000 SIT, Varga Štefan, Lenda-
va, Kapca 84, vložek 500.000 SIT, Berki
Ladislav, Lendava, Petišovci, Potočna 36,
vložek 610.000 SIT, Tkalec Jožef, Turnišče,
Gomilica 78, vložek 610.000 SIT, Franc La-
dilsav, Dobrovnik, Žitkovci 30, vložek
610.000 SIT, Koša Andrej, Lendava, Peti-
šovci, Potočna 48, vložek 610.000 SIT, Pal
Zlatka, Lendava, Kidričeva 8, vložek
610.000 SIT, Gjerkeš Vida, Turnišče, Ne-
delica 33, vložek 2,270.000 SIT, Vegi Šte-
fan, Lendava, Dolga vas 147/A, vložek
610.000 SIT, Jalšovec Zlatko, Lendava, Kot
1/c, vložek 2,270.000 SIT, Novak Gabrije-
la, Lendava, Petišovci, Rudarska 16, vložek
500.000 SIT, Gal Oskar Fritz, Dobrovnik,
Žitkovci 55, vložek 700.000 SIT, Hozjan
Štefan, Lendava, Gaberje 128, vložek
700.000 SIT, Kohek Majda, Lendava, Trg
ljudske pravice 13, vložek 500.000 SIT, Ge-
renčer Jožef, Lendava, Župančičeva 6, vlo-
žek 500.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad in Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, oba izstop 24. 8.
1995, Smej Bojan, Dobrovnik, Kobilje 54,
vložek 500.000 SIT, vsi vstop 5. 10. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Kasaš Štefan,
Štesl Ciril in Jalšovec Zlatko, vsi vstop
21. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 4020 Oskrba s pli-
nastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4531 Električne inštalacije; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;

7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preiz-
kusi in analize; 7470 Čiščenje stavb; 90001
Zbiranje in odvoz smeti; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-1722

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00158 z dne 29. 5. 1996,
pod št. vložka 1/02232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5945577
Firma: USNJARSTVO FIŠER – stro-

jenje kož in dodelava usnja, d.o.o.
Skrajšana firma: USNJARSTVO FIŠ-

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

govornostjo
Sedež: Ljutomer, Cankarjeva 5
Osnovni kapital: 1,800.320 SIT
Ustanovitelj: Fišer Mirko, Ljutomer,

Cankarjeva 5, vstop 27. 4. 1996, vložek
1,800.320 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fišer Mirko, Ljutomer, Cankarjeva 5,
imenovan 27. 4. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1996: 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dode-
lava usnja.

Rg-1723

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00069 z dne 21. 5. 1996,
pod št. vložka 1/02229/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930740
Firma: GRADNJA INVEST 96, grad-

beništvo, posredovanje, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADNJA INVEST

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

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Razlagova 50
Osnovni kapital: 2,050.940 SIT
Ustanovitelja: Horvat Franjo in Horvat

Robert, oba Murska Sobota, Razlagova 50,
oba vstop 9. 4. 1996, vložek vsak po
1,025.470 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Horvat Franjo in zastopnik Horvat Ro-
bert, oba Murska Sobota, Razlagova 50, oba
imenovana 9. 4. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;

4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

NOVA GORICA

Rg-44131

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02087 z dne 28. 8. 1996
pri subjektu vpisa TECHNOCOM, trgovi-
na-storitve,  d.o.o.,  Nova  Gorica,  sedež:
Matevža Veluščka 6, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02299/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5597757
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Černuš Maks, Nova Gori-

ca, Veluščkova 6, vstop 31. 3. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44133

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02098 z dne 28. 8. 1996
pri subjektu vpisa DILAVER, trgovina in
gradbeništvo, d.o.o., Tolmin, sedež: Trg.
M. Tita  št. 5,  Tolmin,  pod  vložno  št.
1/02676/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5681049
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Demišoski Dilaver, Stru-

ga, Labunište, vstop 29. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44134

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02080 z dne 28. 8. 1996
pri subjektu vpisa LORA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Šolska
ulica 66,  Nova  Gorica,  pod  vložno  št.
1/02597/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
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javnosti s standardno klasifikacijo dejavnos-
ti s temile podatki:

Matična št.: 5667119
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rožič Stanislava, Nova

Gorica, Šolska 66, vstop 3. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1996: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-44135

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01951 z dne 28. 8. 1996
pri subjektu vpisa ETAFIN, podjetje za
ekonomske storitve, d.o.o., Cerkno, sedež:
Platiševa 39, Cerkno, pod vložno št.
1/01769/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s stand-
ardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5509335
Firma: ETAFIN, podjetje za ekonom-

ske storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tovarna elektrotermičnih

aparatov Eta Cerkno, p.o., izstop 21. 7.
1992, Tovarna elektrotermičnih aparatov
Eta Cerkno, d.o.o., Cerkno, Platiševa 39,
vstop 21. 7. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jer-
mol Zdravko, Tolmin, Zatolmin 49, razre-
šen 9. 12. 1994 in zopet imenovan kot di-
rektor 9. 12. 1994. Direktor mora pridobiti
soglasje ustanovitelja pri sklepanju poslov
in sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na:

pridobivanje, obremenitev ali odtujitev ne-
premičnin, če to ni izrecno opredeljeno v
letnem programu dela sklepanje posamez-
nih poslov ter najemanje in dajanje srednje-
ročnih in dolgoročnih posojil, ki presegajo
1,500.000 SIT.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1996: 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-44137

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01587 z dne 28. 8. 1996
pri subjektu vpisa METKA, podjetje za
trgovino,  gostinstvo  in  turizem,  d.o.o.,
Zadlog 74a, sedež: Zadlog 74a, Črni vrh,
pod vložno št. 1/01610/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča, uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5483506
Osnovni kapital: 1,829.000 SIT
Ustanovitelja: Lampe Damjan in Lampe

Ema, oba iz Črnega vrha nad Idrijo, Zadlog
74a, vstopila 15. 2. 1991, oba vložila
914.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost 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.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-44139

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01614 z dne 28. 8. 1996
pri subjektu vpisa DISGO, export-import,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Iztokova ul.
46, Nova Gorica, pod vložno št. 1/03185/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
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ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5773822
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Peršolja Matjaž, Nova Go-

rica, Iztokova 46 in Coseani Daniele, Felet-
tis, G. Verdi 16, oba vstopila 23. 4. 1993,
vložila 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-44141

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00451 z dne 27. 8. 1996
pod št. vložka 1/03635/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča, ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5967953
Firma: POLAK, d.o.o., podjetje za go-

stinstvo in storitve
Skrajšana firma: POLAK, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Grčna 69
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Polak Marjetka, Šempe-

ter pri Gorici, Ivana Suliča 6/c, vstop 30. 7.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Polak Marjetka, Šempeter pri Go-
rici, Ivana Suliča 6/c, imenovana 30. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.

Rg-45940

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 95/00305 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa FEPGRAD, gradbeniš-
tvu – trgovina – storitve, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Vodovodna pot 6, Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02010/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5583772
Firma: FEPGRAD, gradbeništvo – tr-

govina – storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FEPGRAD, d.o.o.
Sedež: Šempeter pri Gorici, Ošlje 4
Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;

4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom.

Rg-46214

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00208 z dne 11. 9. 1996
pri subjektu vpisa PLETIKO, pletiljstvo in
kovinarstvo, d.o.o., Slap, sedež: Slap 31,
Vipava, pod vložno št. 1/02007/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča, spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5548209
Sedež: Vipava, Slap 3i

Rg-46215

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01999 z dne 11. 9. 1996
pri subjektu vpisa VENTO-VENETO, člo-
vek in varno življenje, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Kajuhova 4, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01418/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5491746
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ukmar Igor, Gorizia, Tici-

no 7, vstop 12. 12. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Uk-
mar Vesna, Nova Gorica, Kajuhova 4, ime-
novana 19. 12. 1994, kot namestnik direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 7482 Pakiranje; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-46218

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01616 z dne 10. 9. 1996
pri subjektu vpisa OPL, industrijska avto-
matizacija,  d.o.o.,  sedež:  Krilanova  10,
Kobarid, pod vložno št. 1/03330/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča, vstop družbe-
nika, spremembo poslovnega deleža in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5821860
Ustanovitelja: Ceciliot Raffaella, Corde-

nons, Arbisuolis 9, vstop 16. 12. 1993, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Saksida Valter, Ankaran, Pervanjeva
18, vstop 26. 7. 1994, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba pooblaščena za zastopanje: Ceci-
liot Raffaella razrešena 26. 7. 1994, proku-
rist Correzzola Renzo, Cordenons, Via J.H.
Pestalozzi No. 8, imenovan 26. 7. 1994.

Rg-46223

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02275 z dne 10. 9. 1996
pri subjektu vpisa MOTOPRES, vleka in
popravilo motornih vozil Neblo, d.o.o., se-
dež: Neblo 38, Dobrovo, pod vložno št.
1/01578/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, vpis pripojitve k družbi VAMPIR,
d.o.o., Kanal, s temile podatki:

Matična št.: 5470340
Pripojitev k družbi VAMPIR, prevozi,

izleti, rekreacija, Kanal, d.o.o., na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 22. 12. 1994.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regis-
ter po sedežu prevzemne družbe.

Rg-46224

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02276 z dne 10. 9. 1996
pri subjektu vpisa VAMPIR, prevozi, izle-
ti, rekreacija Kanal, d.o.o., sedež: Pionir-
ska 11, Kanal, pod vložno št. 1/00664/00
vpisalo v sodni register tega sodišča, uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, vstop in izstop družbeni-
ka, uskladitev dejavnosti s standardno klas-
ifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika
in pripojitev družbe MOTOPRES, d.o.o.,
Neblo s temile podatki:

Matična št.: 5844835
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelj: Valentinčič Marjan, izstop

22. 12. 1994, Valentinčič Silvester, Anho-
vo, Ložice 32, vstop 22. 12. 1994, vložek
1,514.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Va-
lentinčič Marjan, razrešen 22. 12. 1994, di-
rektor Valentinčič Silvester, Anhovo, Loži-
ce 32, imenovan 22. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Pripojitev družbe MOTOPRES, vleka in
popravilo motornih vozil Neblo, d.o.o., na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 22. 12.
1994.

Rg-46225

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 95/00658 z dne 10. 9. 1996
pri subjektu vpisa INCLUB, gostinske, tu-
ristične in zabaviščne storitve, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Bevkov trg 6, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča, izstop in vstop
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5701902
Ustanovitelj: Di Nicola Luciano in Lo-

zej Davorin, oba izstopila 11. 12. 1995,
Whitehorse Falls Corporation, Tortola,
Wickhams Cay, P.O. BOX 662, vstop
11. 12. 1995, vložek 10,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-46233

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02335 z dne 9. 9. 1996
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pri subjektu vpisa S.I.M.E.P., trgovina, go-
stinstvo,  turizem,  špedicija,  zastopstvo,
konsignacija,   transport,   embaliranje,
d.o.o., Šempas, sedež: Šempas 17f, Šem-
pas, pod vložno št. 1/03046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča, uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, vstop družbenika ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5756758
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Favaretto Oddone, izstop

19. 12. 1994, Remec Niko, Šempas, Šempas
17f, vstop 1. 1. 1995, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Remec Bruna,
Šempas, Šempas 17f, vstop 12. 2. 1993, vlo-
žek 1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 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; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posrednišvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribam,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-

nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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; 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in malimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 7482 Paki-
ranje.

Rg-46245

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00066 z dne 12. 9. 1996
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO –
FIBROSAL, proizvodnja vlaknocement-
nih izdelkov, d.o.o., Anhovo, sedež: Anho-
vo, pod vložno št. 1/01732/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5513766
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,

tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-46248

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00420 z dne 16. 9. 1996
pri subjektu vpisa TOP-POP, mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež:  Miren 19a,  Miren,  pod  vložno  št.
1/02946/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, spremembo firme, skrajšane firme,
vstop in izstop družbenikov, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5735203
Firma: TOP-POP, gostinstvo in trgovi-

na, d.o.o., Miren
Skrajšana firma: TOP-POP, d.o.o., Mi-

ren
Ustanovitelja: Možir Aleksander in Fran-

tar Tanja, oba izstopila 23. 7. 1996, Prijon
Miran, Nova Gorica, Pod grčno 30 in Ma-
rinković Milan, Rijeka, Busjska 36, oba
vstopila 23. 7. 1996, vložila 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata, Frantar Miha,
izstop 23. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prijon Miran, Nova Gorica, Pod grč-
no 30, imenovan 23. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev, Možir Aleksander, razre-
šen 23. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 16.9. 1996: 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
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kov; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-46250

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01868 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa YUROP, transport, tr-
govina, računovodstvo, Šempeter pri Go-
rici, d.o.o., sedež: Na Pristavi 2, Šempeter
pri Gorici, pod vložno št. 1/00331/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča, uskladi-
tev akta in kapitala z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5292859
Sedež: Šempeter, Bratuževa 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Nemec Marjeta, Renče,

Bilje 108, vstop 30. 9. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-46251

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01971 z dne 13. 9. 1996
pri  subjektu  vpisa  MEDICO-CONSUL-
TING, d.o.o., svetovanje in storitve Nova
Gorica, sedež: Cankarjeva 14, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/01660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča, uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, vstop družbenika, razširitev in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, ter vpisa omejitev pooblastil za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5490979
Osnovni kapital: 7,750.000 SIT
Ustanovitelja: Bernhardt Herbert, Nova

Gorica, Cankarjeva 14, vstop 22. 12. 1990,
vložek 4,129.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Pamiso, uvoz-izvoz, trgovina, No-
va Gorica, d.o.o., Nova Gorica, Vipavska
50, vstop 9. 11. 1994, vložek 3,620.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bern-
hardt Herbert, razrešen 9. 11. 1994 in zopet
imenovan kot direktor dne 9. 11. 1994, No-
va Gorica, Cankarjeva 14, družbo zastopa
neomejeno razen v primeru nabave in pro-
daje sredstev družbe nad vrednostjo 400.000
SIT, prevzema kakršnihkoli obveznosti
družbe nad vrednostjo 400.000 SIT, zasta-
vitve, obremenitve ali najema sredstev druž-
be ne glede na vrednost in zaposlovanja
delavcev, ko je potrebno predhodno soglas-
je skupščine.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstvene de-
javnosti; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-46254

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01922 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa RESET, napredno pod-
jetništvo, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Pot v
Žapuže 16,  Ajdovščina,  pod  vložno  št
.1/02390/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti ter spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5613922
Firma: RESET, inženiring, d.o.o., No-

va Gorica
Skrajšana firma: RESET, d.o.o., Nova

Gorica
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih pun-

tarjev 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Trošt Niko, Ajdovščina,

Pot v Žapuže 16, vstop 4. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Trošt Dolores, Ajdovščina, Pot v ža-
puže 16, imenovana 6. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, .d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-

belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 6512 Drugo denarno posredništvo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6711 Storitve finanč-
nih trgov; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finačnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-46259

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02189 z dne 4. 9. 1996
pri  subjektu  vpisa  Poslovno  združenje
mednarodni mejni prehod, Vrtojba, r.o.,
sedež: MMP Vrtojba, Šempeter pri Gori-
ci, pod vložno št. 1/00117/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča, preoblikovanje po-
slovnega združenja v gospodarsko intere-
sno združenje, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, uskladitev dejavnosti s stand-
ardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
pooblaščenega zastopnika in vpis nadzor-
nega sveta s temile podatki:
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Matična št.: 5159113
Firma: Gospodarsko interesno združe-

nje, mednarodni mejni prehod Vrtojba
Skrajšana firma: G.I.Z., MMP Vrtojba
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Šempeter, Vrtojba, Mednarod-

ni prehod 2a
Ustanovitelji: TRANSGLOB, mednarod-

na špedicija d.o.o., Ljubljana, Titova 36,
Primorje Export, p.o., Nova Gorica, Vipav-
ska 13, Pintaršped transport in špedicija,
d.o.o., MMP, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
MMP Vrtojba, Eurošped 2001, Mednarod-
na špedicija, d.o.o., Škofja Loka, Titov trg
3a, SNIMEX, d.o.o., Mednarodna špedicija
MMP Vrtojba, Šempeter pri Gorici, MMP
Vrtojba, BTC TERMINAL, d.o.o., Sežana,
vsi vstop 20. 12. 1994, odgovarjajo s svo-
jim premoženjem, Projekt Nova Gorica,
d.d., Elkop trgovinsko podjetje, d.o.o., Ko-
per, oba izstop 20. 12. 1994, Smart Indu-
stries, d.o.o., MMP Vrtojba, Šempeter pri
Gorici, MMP Vrtojba, Escargo prevoz in
storitve, Batuje, d.o.o., Črniče, Batuje 28f,
Sanasped, Mednarodna špedicija, d.o.o., Mi-
ren, Newtrans, d.o.o., podjetje za medna-
rodni transport in špedicijo Nova Gorica,
Šempeter pri Gorici, MMP Vrtojba, Podjet-
je, AVTOPROMET Gorica, tovorni promet,
p.o., Nova Gorica, C. 25. junija 1a, Avto-
prevoz, d.d., Tolmin, Poljubinj 89f, Špe-
dimpex, d.o.o., Opatje Selo, Opatje Selo 2,
Montimex, d.o.o., MMP Vrtojba, Šempeter
pri Gorici, MMP Vrtojba, GO-IMPEX,
d.o.o., Nova Gorica, Streliška pot 3, Inte-
reuropa, d.d., Koper, Koper, Vojkovo na-
brežje 32, Petrol, trgovina, r.o., Ljubljana,
Dunajska 50, vsi vstop 20. 12. 1994, odgo-
varjajo s svojim premoženjem, Autoprevoz
Maglaj, Bosnatransport Sarajevo, Cetra Za-
greb, Čazmatrans Čazma, DTS Dubrovnikš-
ped Dubrovnik, SGP Gorica Nova Gorica,
SGP Primorje Ajdovščina, Špedicija Bugoj-
no, Špedtrans Maribor, Tranšped Ljubljana,
podjetje za mednarodno špedicijo, Unicep
export-import Banja Luka, Uniondrvo Za-
greb, Zenicatrans Zenica, EPI, d.o.o., Nova
Gorica, Jadran Sežana, Transitcommerce,
d.o.o., vsi izstop 31. 12. 1993, ŽG Feršped
Ljubljana, izstop 20. 11. 1994, Jugotrans-
port Zagreb, poduzeće za međunarodnu špe-
diciju, KK Vipava, TOZD Sadje Gorica, oba
izstop 31. 12. 1993, Mercator, Mednarodna
trgovina Ljubljana, Ljubljanska banka ko-
mercialna banka Nova Gorica, d.d., izstop
20. 12. 1994, Meridian Banja Luka, izstop
31. 12. 1993, Metalka Istra Ljubljana, Pe-
trol Ljubljana, Tovorni promet Nova Gori-
ca, Primex Nova Gorica, BTC terminal Se-
žana, Tesko Šempeter, vsi izstop 20.
12.1994,Tesco Trade, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, MMP Vrtojba, vstop 20. 12. 1994,
Projekt Nova Goric, d.d., Nova Gorica, Ki-
dričeva 9a, odgovornost: odgovarjajo s svo-
jim premoženjem, Elkop, Trgovinsko pod-
jetje, p.o., Koper, Koper, Cesta JLA 1, vsi
vstop 20. 12. 1994, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem, Avtoprevoz Tolmin,
Emona obala Koper, Intertrans Ljubljana,
Iskra Commerce Ljubljana, Transeuropa
Ljubljana, Vektor Ljubljana, Alpetour-Eu-
rošped Škofja Loka, vsi izstop 20. 12.1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pa-
vletič Karlo, razrešen 20. 12. 1994 in zopet

imenovan kot direktor dne 20. 12. 1994, No-
va Gorica, Pavšičevo naselje 10, za
sklepanje pravnih poslov, katerih vrednost
presega tolarsko protivrednost 200.000
DEM mora direktor pridobiti pisno soglasje
nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Hren Enver, Lu-
zar Franc, Šibav Zdenko, Ahlin Ignacij, Ve-
trih Ivan, vsi vstopili 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1996: 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7513 Dejavnost
javnih ustav za pospeševanje poslovnih de-
javnosti.

Rg-46266

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00110 z dne 17. 9. 1996
pri subjektu vpisa GOAP-GOSTOL, avto-
matizacija procesov, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Prvomajska 124, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01232/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, spremembo firme, skraj-
šane firme, vstop in izstop družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo in spremembo pooblastil zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5414083
Firma: GOAP, računalniški inženiring

in avtomatizacija procesov, d.o.o., Nova
Gorica

Skrajšana firma: GOAP, d.o.o., Nova
Gorica

Ustanovitelji: Gostol Goriške strojne to-
varne, p.o., Nova Gorica v stečaju, izstop
22. 2. 1996, Goap Gostol avtomatizacija
procesov, d.o.o., Nova Gorica, Prvomajska
74, vložek 4,631.234,56 SIT, Bavcon Voj-
ko, Dornberk, Prvačina 135, vložek
628.478,20 SIT, Berce Anica, Dornberk,
Prešernova 11, vložek 504.949,75 SIT, Bre-
celj Borut, Šempeter pri Gorici, Cvetlična
24, vložek 438.851,10 SIT, Brecelj Igor,
Šempeter pri Gorici, Cvetlična 24, vložek
768.260,40 SIT, Dolgan Saša, Nova Gorica,
Vojkova c. 8b, vložek 558.045,30 SIT, Fi-
gar Aleš, Nova Gorica, Trubarjeva 18, vlo-
žek 417.179,50 SIT, Grapulin Radovan, No-
va Gorica, Grčna 6a, vložek 1,173.520,50
SIT, Lukan Srečko, Solkan, Žabji kraj 15,
vložek 698.911,20 SIT, Mattiazzi Heidi, No-
va Gorica, Cankarjeva 52, vložek 228.636
SIT, Rijavec Julijan, Šempas, Šempas 161,
vložek 601.388,60 SIT, Vičič Vojko, Nova
Gorica, Kidričeva 28c, vsi vstopili 22. 2.
1996, vložek 186.376,30 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gra-
pulin Radovan, razrešen 22. 2. 1996, in zo-
pet imenovan kot direktor dne 22. 2. 1996,
Nova Gorica, Grčna 6a, zastopa družbo brez
omejitev do višine osnovnega kapitala za
posle nad tem zneskom mora imeti sklep
skupščine.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-

izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne inšta-
lacije; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovina, navigacijo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n..

Rg-46267

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02259 z dne 17. 9. 1996
pri subjektu vpisa KAMNOLAST BREZA-
VŠČEK, kamnoseštvo – trgovina, Krom-
berk – Nova Gorica, d.o.o., sedež: Toma
Brejca 16, Kromberk, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00308/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, izstop
družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacij dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5292638
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelji: Brezavšček Kazimir, Bre-

zavšček Marija in Brezavšček Marko, vsi iz
Nove Gorice, Toma Brejca 16, vstopili
6. 10. 1989, vsi vložili 2,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo, Brezavšček Vla-
sta, izstop 6. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bre-
zavšček Kazimir, razrešen 6. 12. 1994, di-
rektor Brezavšček Marko, Nova Gorica, To-
ma Brejca 16, imenovan 6. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 2670
Obdelava naravnega kamna; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
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debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-46270

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02117 z dne 19. 9. 1996
pri subjektu vpisa TWINS, notranja in zu-
nanja trgovina, d.o.o., Volčja Draga, se-
dež: Volčja Draga 10a, Volčja Draga, pod
vložno št. 1/01558/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5679338
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanoviteljica: Lovec Milena, Volčja

Draga, Volčja Draga 10a, vstop 19. 2. 1991,
vložek 1,520.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-46273

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02132 z dne 27. 9. 1996
pri subjektu vpisa ZOMO, d.o.o., medna-
rodni transport in trgovina, Kidričeva 20,
Nova Gorica, sedež: Kidričeva 20, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01644/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča, uskladitev ak-
ta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, vstop in izstop družbenika in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5486386
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hvala Mitja, vstop 15. 11.

1990 in Hvala Janja, vstop 23. 12. 1994,
oba iz Nove Gorice, Ul. 25. maja 73, Rožna
dolina, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata, Hvala Marija, izstop 23. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 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; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij;

Rg-46272

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00534 z dne 30. 9. 1996
pri subjektu vpisa UNIVESA, d.o.o., servi-
sno  podjetje  Idrija,  sedež:  Arkova  11,
Idrija, pod vložno št. 1/03389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča, spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5851572
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kraj-

nik Veri, razrešena 30. 11. 1994.

Rg-46278

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02155 z dne 26. 9. 1996
pri subjektu vpisa GAJ, trženje, storitve in
svetovanje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Er-
javčeva 4, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02400/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, uskladitev akta z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5611245
Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 4521

Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6420
Telekomunikacije; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Rg-46279

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00130 z dne 26. 9. 1996
pri subjektu vpisa DEMA, d.o.o., trgovina,
izvoz in uvoz, proizvodnja Nova Gorica,
sedež: Ulica IX. maja 13, Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01400/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča, povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5444497
Osnovni kapital: 5,434.028 SIT
Ustanovitelj: Mavrič Dean, Nova Gorica,

Bratov Hvalič 69, vstop 26. 11. 1990, vložek
5,434.028 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46281

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02173 z dne 26. 9. 1996
pri subjektu vpisa LOGOS, podjetje za ko-
mercialno in drugo storitveno dejavnost,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Lavričev trg 6a,
Ajdovščina, pod vložno št. 1/00681/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča, uskladi-
tev akta in kapitala z zakonom o gospodar-
skih družbah, izstop in vstop družbenika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5319048
Osnovni kapital: 1,606.440 SIT
Ustanovitelja: Stopar Igor, Ajdovščina,

Tovarniška 3a, vstop 15. 12. 1989, vložek
803.220 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Repič Zvonko, izstop 12. 12. 1994, Vičič
Boris, Ajdovščina, Na livadi 7, vstop 12. 12.
1994, vložek 803.220 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46282

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00397 z dne 25. 9. 1996
pri subjektu vpisa AVTO-DAM, usposab-
ljanje voznikov, transport in trgovina,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Valentinčiče-
va 13,  Nova  Gorica,  pod  vložno  št.
1/01100/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavnos-
ti s temile podatki:

Matična št.: 5389607
Sedež: Nova Gorica, Gortanova 26
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1996: 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Rg-46283

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00239 z dne 25. 9. 1996
pri subjektu vpisa NIMROD, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Gradnikove brigade 53, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/03372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča, vstop družbeni-
ka, povečanje kapitala in spremembo po-
slovnih deležev ter spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5836409
Osnovni kapital: 5,260.887,80 SIT
Ustanovitelji: Narava Holding Gesellsc-

haft m.b.H., Celovec, Celovec, vstop 26. 4.
1996, vložek 2,577.783,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, Hlede Miro, Kojsko,
Kojsko 10a in Hlede Milivoj, Nova Gorica,
Cankarjeva 16, vstop 19. 4. 1994, oba vlo-
žila 1,341.552,15 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
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cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja.

Rg-46289

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02049 z dne 25. 9. 1996
pri  subjektu  vpisa  VARIANT  trgovina
Šempeter,  d.o.o.,  sedež:  Stjenkova 41,
Šempeter  pri  Gorici,  pod  vložno  št.
1/01800/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, vstop družbenika,
razširitev in uskladitev dejavnosti s stand-
ardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5538238
Firma: VARIANT, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VARIANT, d.o.o.
Sedež: Šempeter, Feiglova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krušič Aleš, vložek

765.000 SIT, vstop 31. 3. 1992 in Krusič
Ajda, vložek 735.000 SIT, vstop 9. 12. 1994,
oba iz Šempetra pri Gorici, Fieglova 2.

Dejavnost,vpisana 25. 9. 1996: 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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-46295

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00146 z dne 23. 9. 1996
pri subjektu vpisa LEBAN P & N, prevoz
in posredništvo, d.n.o., sedež: Gradniko-
ve brigade 31, Nova Gorica, pod vložno št.
1/03548/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5925533
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-46297

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01906 z dne 23. 9. 1996
pri subjektu vpisa MAGIT, d.o.o., Nova Go-
rica, inženiring in trgovina, sedež: Med
ogradami  33,  Solkan,  pod  vložno  št.
1/01341/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča, uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, vstop in izstop druž-
benika in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5433371
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jelinčič Bogdan, Solkan,

Med ogradami 33, vstop 26. 11. 1990 in
Bizjak Mirko, Šempeter pri Gorici, V Mlinu
49, vstop 23. 5. 1994, oba vložila 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata, Bizjak
Matjaž, izstop 23. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vododov-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-46301

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00500 z dne 20. 9. 1996
pod št. vložka 1/03645/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča, ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968763
Firma: TEKOS REVIZIJA, družba za

revizijo, d.o.o.
Skrajšana firma: TEKOS REVIZIJA,

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

govornostjo
Sedež: Kobarid, Potoki 38
Osnovni kapital:1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žuber Jože. Kobarid, Poto-

ki 38, vstop 9. 7. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žuber Jože, Kobarid, Potoki 38, ime-
novan 9. 7. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-46306

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02129 z dne 19. 9. 1996
pri subjektu vpisa INTERPRET. BO, in-
formatika in publicistika, d.o.o., Tolmin,
sedež: Prekomorskih brigad 3, Tolmin,
pod vložno št. 1/03275/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča, uskladitev akta in ka-
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pitala z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5805325
Osnovni kapital: 1,518.400 SIT
Ustanovitelj: Jukič Boris, Tolmin, Pre-

komorskih brigad 3, vstop 20. 6. 1993, vlo-
žek 1,518.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-46313

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02077 z dne 4. 9. 1996
pri subjektu vpisa TIPLES, podjetje za od-
kup, predelavo in prodajo lesa in lesnih
izdelkov, d.o.o., Orehovlje, sedež: Orehov-
lje 49, Miren, pod vložno št. 1/01013/00
vpisalo v sodni register tega sodišča, uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5381550
Osnovni kapital: 1,690.000 SIT
Ustanovitelj: Mlinar Franc, Miren, Ore-

hovlje 49, vstop 10. 6. 1990, vložek
1,690.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-46317

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/01811 z dne 3. 9. 1996
pri subjektu vpisa VRTNAR, d.o.o., Idrija,
sedež: Staneta Rozmana 16, Idrija, pod
vložno št. 1/01222/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, vstop in izstop druž-
benika ,uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo, ter spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5411572
Firma: VRTNAR, d.o.o., Godovič 100,

Idrija
Sedež: Idrija, Godovič 100
Osnovni kapital: 8,921.000 SIT
Ustanovitelja: Štrukelj Marino, izstop

19. 10. 1994, Štrukelj Marija, vstop 18. 8.
1993 in Štrukelj Dejan, vstop 19. 10. 1994,
oba iz Idrije, Godovič 100, vložek 4,460.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štru-
kelj Marino, razrešen 19. 10. 1994, direktor
Štrukelj Dejan, Idrija, Godovič 100, imeno-
van 19. 10. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0130 Mešano kmetijstvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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;v 5164 Trgo-
vina 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; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje.

NOVO MESTO

Rg-101714

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 96/00456 z dne 13. 1. 1997
pri subjektu vpisa REMEX, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Metlika,
sedež: Naselje Borisa Kidriča, Metlika,
pod vložno št. 1/01210/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi Standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5404843
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in

sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo;5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
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Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi 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; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103238

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00027 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa ČEBELICA, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Podturn 85a, Dolenjske
Toplice,  sedež:  Podturn  85a,  Dolenjske
Toplice, pod vložno št. 1/00485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti z uredbo o uvedbi in uporabi Standardne
klasifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313082
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1997: 24630

Proizvodnja eteričnih olj; 36220 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51700
Druga trgovina na debelo; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-

delki; 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; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52730 Popravilo ur, na-
kita; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 De-
javnost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103673

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00032 z dne 4. 2. 1997
pri subjektu vpisa DABA, podjetje za trgo-
vino in storitve, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Seidlova cesta 20, Novo mesto, pod vložno
št. 1/00710/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5337828
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
8041 Dejavnost vozniških šol; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-103674

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 96/00447 z dne 4. 2. 1997
pri subjektu vpisa STADOR STANOJE-
VIČ & CO., d.n.o., trgovina, gostinstvo in

storitve, Dvor, sedež: Dvor 94, Dvor pri
Žužemberku,  pod  vložno  št.  1/02673/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti z uredbo o uvedbi in upora-
bi Standardne klasifikacije dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5674999
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 2020 Pro-

izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104521

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00056 z dne 18. 2. 1997
pri subjektu vpisa ALEN, d.o.o., trgovina
na debelo in drobno, Mirna, sedež: Cesta
III. bat. VDV 8a, Mirna, pod vložno št.
1/03024/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, uskladitev dejav-
nosti z uredbo o uvedbi in uporabi Stan-
dardne klasifikacije dejavnosti in spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5733804
Sedež: Mirna, Glavna cesta 8a
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1997: 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
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pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba Akta o ustanovitvi z dne
6. 2. 1997.

Rg-104522

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00012 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa VIDENTIC, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Novo mesto,
sedež:  Jedinščica  40,  Novo  mesto,  pod
vložno št. 1/03200/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo družbenika, uskladitev
dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo zastopnika in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5765889
Osnovni kapital: 2,371.000 SIT
Ustanovitelji: Vidic Jože, izstopil 30. 12.

1996; Vidic Ivanka, vložila 790.333,34 SIT,
ter Vidic Srečko in Vidic Sandi, vložila po
790.333,33 SIT, vsi iz Novega mesta, Je-
dinščica 40, vstopili 20. 1. 1993, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidic Jože, razrešen 30. 12. 1996;
direktor Vidic Sandi, imenovan 30. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 1771
Proizvodnja nogavic; 181 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 361 Proizvodnja pohištva; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski
promet; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 8514 Druge zdrav-
stvene dejavnosti.

Izjava o prevzemu poslovnih vložkov z
dne 30. 12. 1996.

Rg-104524

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00066 z dne 21. 2. 1997
pri subjektu vpisa BRIN, trgovina Novo
mesto, d.o.o., sedež: Trdinova, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/02883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega dele-

ža, spremembo zastopnika, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5708052
Ustanoviteljica: Sladoljev Jožefa, izstop

29. 1. 1997; Štor Barbara, Žužemberk, Breg
19, vstop 29. 1. 1997, vložek 1,847.314 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Sladoljev Jožefa, razrešena 29. 1.
1997; direktor Štor Peter Jožef, ki zastopa
družbo brez omejitev, in družbenica Štor
Barbara, ki kot namestnica direktorja zasto-
pa družbo brez omejitev, oba iz Žužem-
berka, Breg 19, imenovana 29. 1.1997.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1997: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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-
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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.; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8520 Veterinarstvo.

Pogodba o prodaji poslovnega deleža z
dne 29. 1. 1997.

Sprememba Akta o ustanovitvi z dne
10. 2. 1997.

Rg-104525

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00060 z dne 24. 2. 1997
pri subjektu vpisa RAP – INVEST, trgovi-
na in proizvodnja, Straža, d.o.o., sedež:
Ulica talcev 32, Straža, pod vložno št.
1/01106/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, družbenikov, zastopnika in dejavnosti
ter povečanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5398398
Firma: TENS – TRADE, proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: TENS – TRADE, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Podbevškova 4
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kastrevc Roman, Novo

mesto, Šegova 68, vložil 750.000 SIT, Use-
nik Udovič Darinka, Novo mesto, Jakčeva
13, vložila 750.000 SIT, in TENS, Tovarna
elektronskih naprav in spajkalnikov, d.o.o.,
Novo mesto, Velika Cikava 22, vložila
2,000.000 SIT – vstopili 10. 1. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Razpotnik Jožetu, ki je bil razrešen 10. 1.
1997.

Dejavnost, izbrisana 24. 2. 1997: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki.

Pogodba o prevzemu vložkov z dne
23. 1. 1997.

Rg-104526

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00080 z dne 25. 2. 1997
pri subjektu vpisa ZRIM TRADING, pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., se-
dež: Vrhovčeva 9, Novo mesto, pod vložno
št. 1/03746/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5890543
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva ulica

št. 2

Rg-104527

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00086 z dne 25. 2. 1997
pri subjektu vpisa MALKOM, gradbeniš-
tvo, inženiring in trgovina, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Košenice 86, Novo mesto,
pod vložno št. 1/02043/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi Standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5550742
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1997: 26630

Proizvodnja sveže betonske mešanice;
26640 Proizvodnja malte; 26650 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 26660
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 26700 Obdelava naravnega
kamna; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 60240
Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev, ter računalniških naprav; 74201
O Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve, kar-
tiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-

no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje.

Rg-104528

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00071 z dne 26. 2. 1997
pri  subjektu  vpisa  KOLPA-KER,  proiz-
vodnja izdelkov iz plastičnih mas, d.o.o.,
Metlika, sedež: Rosalnice 5, Metlika, pod
vložno št. 1/01408/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti, spremembo
družbene pogodbe in zastopnika ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5422850
Osnovni kapital: 214,998.000 SIT
Ustanoviteljica: KOLPA, trženje, hol-

ding, uvoz-izvoz, d.d., Metlika, Rosalnice
5, vstop 15. 11. 1990, vložek 214,998.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kulovec Mirjan, Straž, Vavta vas
79, imenovana 25. 2. 1997, kot namestnica
direktorja zastopa družbo z enakimi poobla-
stili kot direktor.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1997: 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne kera-
mike; 2624 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 2625 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdrž-
ne keramike; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 6024 Cestni tovorni promet.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 2. 1997.

Rg-104529

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00064 z dne 20. 2. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA OTO-
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ČEC, p.o., sedež: Šolska cesta 20, Otočec,
pod vložno št. 1/00081/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5086264
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pavkovič Franc, razrešen 10. 1.
1997; zastopnica Grom Andreja, Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 13, imenovana 11. 1.
1997 za ravnateljico šole, ki zastopa šolo
brez omejitev, razen v primeru odtujitve ne-
premičninskega premoženja, ko si mora pri-
dobiti soglasje ustanovitelja.

Rg-104530

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 96/00428 z dne 20. 2. 1997
pri subjektu vpisa CIK-CAK, mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Straža, Loke 17,
sedež:  Loke  17,  Straža,  pod  vložno  št.
1/03110/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s Standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastop-
nika, družbenika in poslovnih deležev ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5745098
Ustanovitelja: Streicher Othmar st., vsto-

pil 11. 3. 1993; vložil 1,350.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Streicher Othmar ml.
in Reba Magda, izstopila 10. 10. 1996; Re-
ba Dragutin, Straža, Loke 17, vstopil 10. 10.
1996, vložil 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Reba Magda, razrešena 10. 10.
1996; direktor Reba Dragutin, imenovan
10. 10. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1997: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pogodba o odsvojitvi deležev z dne
10. 10. 1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 12. 1996.

Rg-104533

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00033 z dne 27. 2. 1997
pod št. vložka 1/03904/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5947332001
Firma:  PERSPEKTIVA FT,  finančni

trgi, d.o.o., PODRUŽNICA LJUBLJANA
Skrajšana firma: PERSPEKTIVA FT,

d.o.o., PODRUŽNICA LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 156
Ustanoviteljica: PERSPEKTIVA FT, fi-

nančni trgi, d.o.o., Metlika, Kidričevo nase-
lje, vstop 22. 1. 1997, odgovornost: vpisana
kot ustanoviteljica podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Južna Vesna, ki zastopa podružnico
brez omejitev, in prokurist Južna Dare, oba
iz Suhorja, Dragomlja vas 23, imenovana
22. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1997: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

J/65.2 – Drugo finančno posredništvo:
– trgovanje z izvedenimi finančnimi in-

strumenti,
– opravljanje poslov v zvezi s terminski-

mi pogodbami in sicer:
– sklepanje terminskih pogodb z vred-

nostnimi papirji,
– opravljanje opcijskih poslov,
– opravljanje poslov izterjav in porav-

nav v zvezi s prej navedenimi posli.

Rg-104534

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00034 z dne 27. 2. 1997
pod št. vložka 1/03202/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5754194002
Firma: PERSPEKTIVA, d.d., Borzno

posredniška   družba,   PODRUŽNICA
LJUBLJANA

Skrajšana firma: PERSPEKTIVA, d.d.,
PODRUŽNICA LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 156
Ustanoviteljica: PERSPEKTIVA, d.d.,

Borzno posredniška družba, Metlika, Kidri-
čevo naselje, vstop 22. 1. 1997, odgovornost:
vpisana kot ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Južna Dare, Suhor, Dragomlja vas
23, imenovan 22. 1. 1997, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1997: 6523
Drugo finančno posredništvo; 6712 Posred-
ništvo z vrednostnimi papirji.

Sklep o ustanovitvi podružnice z dne
22. 1. 1997.

Rg-104943

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00172 z dne 5. 3. 1997
pri subjektu vpisa PEDAGOŠKA OBZOR-
JA,  podjetje  za  pedagoški  inženiring,
d.o.o., sedež: Belokranjska 52, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/00352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov,
spremembo dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5304377
Osnovni kapital: 1,635.030 SIT
Ustanovitelji: Blažič Marjan in Blažič

Ana, vložila po 735.763,50 SIT, ter Blažič

Boštjan, vložil 163.503 SIT, vsi iz Novega
mesta, Belokranjska 52, vstopili 1. 12. 1989,
Blažič Jasmina, izstopila 27. 12. 1994.

Dejavnost se razširi z naslednjim: eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve na področju pedagoškega – izobraževal-
nega načrtovanja in izvajanja; znanstveno –
raziskovalna dejavnost s področja družbe-
nih in humanističnih ved.

Dejavnost se odslej glasi: ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve na po-
dročju pedagoškega – izobraževalnega na-
črtovanja in izvajanja, raziskovalno – raz-
vojne storitve ter konsulting na tem področ-
ju; založniška dejavnost; načrtovanje in iz-
delava učnih sredstev in pripomočkov;
znanstveno – raziskovalna dejavnost s po-
dročja družbenih in humanističnih ved.

Rg-104945

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00061 z dne 4. 3. 1997
pod št. vložka 1/01305/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5587352002
Firma: POPOTNIK, avtobusni promet

in  trgovina,  Telčice,  d.o.o.,  Podružnica
Trgovina Kresnička, Mokronog

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Mokronog, Florjanska 7
Osnovni kapital: 2,954.000 SIT
Ustanovitelj: POPOTNIK, avtobusni pro-

met in trgovina, Telčice, d.o.o., Škocjan,
Telčice 6a, vstop 4. 2. 1997, vložek
2,954.000 SIT, odgovornost: vpisana kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rupar Jože, Škocjan, Telčice 6a,
imenovan 4. 2. 1997, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1997: 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; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 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; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje.

Rg-104946

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00090 z dne 3. 3. 1997
pri  subjektu  vpisa  TRATA,  podjetje  za
vzdrževanje javnih površin in gradnje,
Novo mesto, d.o.o., sedež: Na Tratah 20,
Novo mesto, pod vložno št. 1/00948/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in akta o ustanovitvi ter uskladi-
tev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi
Standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5365406
Sedež: Novo mesto, Brod 68
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1997: 011 Pri-

delovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pridelo-
vanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelova-
nje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik;
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 014 Sto-
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ritve za rastlinsko pridelavo in živinorejo
brez veterinarskih storitev; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 454 Za-
ključna gradbena dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 602 Drug kopenski pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 900 Stori-
tve javne higiene; 9000 Storitve javne hi-
giene.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 1. 1997.

Rg-104985

Okrožno  sodišče  v  Novem  mestu  je  s
sklepom Srg. št. 96/00402 z dne 7. 3. 1997
pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE,
d.o.o. za notranjo in zunanjo trgovino z
avtomobili in deli, sedež: Cesta herojev
18, Novo mesto, pod vložno št. 1/03120/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo  sedeža  in  uskladitev  dejavnosti
z  uredbo  o  uvedbi  in  uporabi  Standard-
ne  klasi fikacije  dejavnosti  s  temile
podatki:

Matična št.: 5742048
Sedež: Novo mesto, Seidlova 16
Dejavnost, vpisana 7. 3. 1997: 501 Tr-

govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem.

Rg-104987

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 96/00406 z dne 6. 3. 1997
pri subjektu vpisa MERCATOR – KME-
TIJSKA  ZADRUGA  TREBNJE,  z.o.o.,
Trebnje, Baragov trg 3, sedež: Baragov
trg 3, Trebnje, pod vložno št. 2/00001/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev KMEČKE ZADRUGE ŠENTRUPERT,
z.o.o., reg. vl. 2/38/00, s temile podatki:

Matična št.: 5142385
Pripojitev KMEČKE ZADRUGE ŠEN-

TRUPERT, z.o.o., Šentrupert, Šentrupert

124, vpisane na reg. vl. 2/38/00, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 30. 9. 1996.

Rg-104989

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 97/00043 z dne 6. 3. 1997
pod št. vložka 1/03947/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1122355
Firma: VMK, zastopanje in posredo-

vanje zavarovanj, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: VMK, d.o.o., Novo me-

sto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Mušičeva 6
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmajer Miran in Vid-

majer Ksenija, oba iz Novega mesta, Muši-
čeva  6,  vstopila  21.  1.  1997,  vložila  po
751.000 SIT,  odgovornost:  ne  odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidmajer Miran, imenovan 21. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1997: 6601 Živ-
ljensko zavarovanje; 6603 Druga zavarova-
nja, razen življenskega; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skadih.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo sklenjena dne 21. 1. 1997.

Rg-105090

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 96/00445 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa TERNA, posredovanje
in  trgovina,  Novo  mesto,  d.o.o.,  sedež:
Kandijska 32, Novo mesto, pod vložno št.
1/00531/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev DD TIM, d.o.o., Gradac,
DD TIM, d.o.o., Gradac, Podružnica 1, No-
vo mesto, in DEPO, d.o.o., Novo mesto, s
temile podatki:

Matična št.: 5317754
Pripojitev družb DD TIM, družba za tr-

govino in marketing, d.o.o., Gradac, Gradac
103, vpisana na reg. vl. 1/3749/00 DD TIM,
družba za trgovino in marketing, d.o.o., Gra-
dac, Podružnica 1, Novo mesto, Kandijska
32, vpisana na reg. vl. 1/3749/01 in DEPO,
finančne in poslovne storitve, d.o.o., Novo
mesto, Kandijska 32, vpisana na reg. vl.
1/1578/00, na podlagi pripojitvene pogodbe
z dne 17. 12. 1996.

Rg-105244

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 96/00441 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA KONDENZA-
TORJI,  Industrija  kondenzatorjev  in
opreme, d.d., sedež: Vrtača 1, Semič, pod
vložno št. 1/00099/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045762
Člani nadzornega sveta: Migalič Maks,

Vrlinič Radivoj, Golobič Peter, Zorc Slo-
venko, Šešok Dušan in Kolman Dragomir,
izstopili 13. 12. 1996; Migalič Maks, Golo-
bič Peter, Vrlinič Radivoj, Berger Miroslav,
Šavli Janko in Panjan Franc, vstopili 13. 12.
1996.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Rg-48283

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03745 z dne 25. 9. 1996 pod št.
vložka 1/01003/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma:  MIX,  podjetje  za  marketing,
ekonomiko in organizacijo poslovanja,
d.o.o., Celje, Heroja Rojška 28

Skrajšana firma: MIX, d.o.o., Celje, He-
roja Rojška 28

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Heroja Rojška 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 5. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3745/94 z dne 9. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3745/94 z dne 25. 9.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe so prevzeli naslednji
družbeniki: Krajnc Marjan, Krajnc Milena
in Krajnc Andrej, vsi Heroja Rojška 28, Ce-
lje.

Srg 269/95 Rg-48286

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

Družba N & B, trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Babno 20, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima tri družbenike in sicer Ulaga
Bernardo, Ulaga Lenarta in Ulaga Natalijo,
vsi iz Celja, Babno 20, ki prevzamejo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benike po vloženih deležih.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 30. 5.
1995.

Zoper sklep je dopusten ugotov 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 2. 10. 1996

Srg 145/95 Rg-109157

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

Družba DRAGOS, izdelovanje reklam-
nih napisov, d.o.o., Doberteša vas 16, Šem-
peter, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Stojakovič Dragoslava, Doberteša vas 16b,
Šempeter, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 6. 3. 1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 13. 5. 1997
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KRANJ

Srg 3695/94 Rg-13386

Družba MT, podjetje za trgovino na
drobno in debelo, d.o.o., Škofja Loka, s
sedežem v Škofji Loki, Pod Plevno 3, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/4889/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Flander Marko, Trnje 12, Želez-
niki in Podobnik Tomaž, Pod Plevno 3,
Škofja Loka.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 4. 1995.

LJUBLJANA

Rg-100020

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02167 z dne 16. 7. 1996 pod št.
vložka 1/26455/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenehanje tuje podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5893771
Firma: ISKRA ELETTRONICA ITA-

LIANA S.r.l., Via Coroneo 6, Trieste, Po-
družnica Ljubljana, Kotnikova 28, Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  ISKRA  ELETTRO-
NICA ITALIANA – Podružnica

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 28
Ustanoviteljica:  ISKRA  ELETTRONI-

CA ITALIANA – s.r.l., izstop 14. 3. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kri-

stan Sandi, razrešen 14. 3. 1996.

Rg-100969

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16889 z dne 29. 10. 1996 pod št.
vložka 1/16504/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ALEJA TOURS, podjetje za tu-
rizem, gostinstvo in trgovino, Ljubljana,
d.o.o.

Skrajšana firma: ALEJA TOURS, Ljub-
ljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Grbec Bojan, izstop 22. 12.

1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gr-

bec Bojan, razrešen 22. 12. 1994.
S sklepom skupščine z dne 22. 12. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel edini ustano-
vitelj in družabnik.

Rg-101939

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02878 z dne 26. 11. 1996 pod št.

vložka 1/12440/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5497680
Firma: EKOLOG – Erčulj & CO., k.d.,

podjetje za komunalno in gradbeno de-
javnost, Videm 18, Videm-Dobrepolje

Skrajšana firma: EKOLOG – Erčulj &
CO, k.d., Videm, Videm-Dobrepolje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Videm-Dobrepolje, Videm 18
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelji: Erčulj Janez, Miklič Jer-

nejka, Mele Martina, izstopili 3. 6. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Er-

čulj Janez, razrešen 3. 6. 19996.
S sklepom skupščine z dne 3. 6. 1996

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe so prevzeli ustanovitelji
družbe.

Rg-102378

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00614 z dne 30. 12. 1996 pod št.
vložka 1/10452/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: BONO, d.o.o., podjetje za inže-
niring, projektiranje, notranjo in medna-
rodno špedicijo, posredovanje pri prevo-
zu oseb...Žaucerjeva 13, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Žaucerjeva 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Bojan, izstop 3. 2.

1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: No-

vak Bojan, razrešen 3. 2. 1995.
S sklepom skupščine z dne 3. 2. 1995

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
družbe.

Rg-102416

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17065 z dne 28. 11. 1996 pod št.
vložka 1/14977/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenaha-
nja  po  skrajšanem  postopku  s  temile
podatki:

Firma: ZILA, Podjetje za trgovino in
posredništvo, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Mestni trg 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Černe Eva, izstop 26. 5.

1994, Van Mulders Michel, izstop 26. 5.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čer-
ne Eva, razrešena 26. 5. 1994.

S sklepom skupščine z dne 26. 5. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja družbe.

Rg-102431

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14687 z dne 28. 11. 1996 pod št.
vložka 1/16625/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SADJE-TRADE, izvozno-uvoz-
no podjetje, d.o.o., Ane Ziherlove 8, Ljub-
ljana

Skrajšana   firma:   SADJE-TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ane Ziherlove 8
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Koman Marko in Turin

Marijan, oba izstop 25. 5. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-

man Marko in Turin Marijan, razrešena
25. 5. 1994.

S sklepom skupščine z dne 25. 5. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevezla ustanovite-
lja družbe.

Rg-102455

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/05501 z dne 21. 11. 1996 pod št.
vložka 1/18724/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: TINE COM., podjetje za trgo-
vino na drobno, Ljubljana

Skrajšana firma: TINE COM., d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ob zelenici 3
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Babnik Branko, izstop

22. 1. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bab-

nik Branko, razrešen 22. 1. 1995.
S sklepom skupščine z dne 22. 1. 1995

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
družbe.

Rg-102465

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17161 z dne 20. 11. 1996 pod št.
vložka 1/12436/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Sedež: ANDROKOM, storitve, posveti
in prodaja, d.o.o., Tacenska 66, Ljublja-
na-Šentvid

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

Pravnoorg .oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Šentvid, Tacenska 66
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Škrbinc Drago, Škrbinc

Alojzija, Škrbinc Petra in Škrbinc Andrej,
vsi izstopili 23. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Škr-
binc Drago, razrešen 23. 12. 1994.

S sklepom skupščine z dne 23. 12. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli ustanovi-
telji.

Rg-102478

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16147 z dne 26. 11. 1996 pod št.
vložka 1/17800/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Sedež: FERMICO, d.o.o., Podjetje za
trgovino, transport in zastopanje, Ljub-
ljana, Vojkova 4

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vojkova 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Črček Ferdinand in Črček

Milunka, oba izstopila 12. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čr-

ček Ferdinand, razrešen 12. 12. 1994.
S sklepom skupščine z dne 12. 12. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-105444

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00949 z dne 27. 1. 1997 pod št.
vložka 1/23495/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5776287
Firma:  HIDROTEHNIK,  MEHANI-

ZACIJA, Vodnogospodarstvo podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 95

Skrajšana firma: HIDROTEHNIK, ME-
HANIZACIJA, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:Ljubljana, Slovenčeva 95
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: HIDROTEHNIK, Ljublja-

na, Vodnogospodarsko podjetje, p.o., izstop
15. 2. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pelj-
ko Srečko, razrešen 15. 2. 1995.

S sklepom skupščine z dne 15. 2. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-105445

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00948 z dne 27. 1. 1997 pod št.
vložka 1/23613/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5776279
Firma:  HIDROTEHNIK,  OPERATI-

VA, Vodnogospodarsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenčeva 95

Skrajšana firma: HIDROTEHNIK, OP-
ERATIVA, d.o.o., Ljubljana

Pravnoog. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 95
Osnovni kapital: 100.000 SIT

Ustanovitelj: VGP HIDROTEHNIK
Ljubljana, p.o., izstop 15. 2. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šir-
me Jurij, razrešen 15. 2. 1995.

S sklepom skupščine z dne 15. 2. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-105446

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00947 z dne 27. 1. 1997 pod št.
vložka 1/23614/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5776252
Firma:   HIDROTEHNIK,   VODAR-

STVO,   Vodnogospodarsko   podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 95

Skrajšana firma: HIDROTEHNIK, VO-
DARSTVO, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 95
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: HIDROTEHNIK Ljubljana,

Vodnogospodarsko podjetje, p.o., izstop
15. 2. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Glo-
bokar Tomaž, razrešen 15. 2. 1995.

S sklepom skupščine z dne 15. 2. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-105541

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05137 z dne 6. 3. 1997 pod št.
vložka 1/04641/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5423341
Firma: SPOLAH, trgovina in storitve,

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Brodarjev trg 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Spozio Giulio, izstop 30. 9.

1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Spo-

zio Giulio in Lah Tomislav, razrešena 30. 9.
1996.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-105873

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03021 z dne 4. 3. 1997 pod št.
vložka 1/14063/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ELCORD, podjetje za avtoelek-
trično montažo in trgovino, d.o.o., Men-
geš

Skrajšana firma: ELCORD, d.o.o., Men-
geš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mengeš, Hribarjeva 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zabret Tomaž in Simon-

čič Igor, oba izstopila 12. 6. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Za-

bret Tomaž, razrešen 12. 6. 1996.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-106199

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03202 z dne 17. 3. 1997 pod št.
vložka 1/13674/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma:  EUROGROSS,  Podjetje  za
marketing, trgovino, zunanjetrgovinski
promet in posredništvo, Ljubljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Stožice 33
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Dečman Silva in Dečman

Milan, oba izstopila 26. 6. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Deč-

man Silva, razrešena 26. 6. 1996.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovi-
telja.

Rg-106202

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03252 z dne 14. 3. 1997 pod št.
vložka 1/13990/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: EDUCTA, informacijski inže-
niring, svetovanje, izobraževanje in trže-
nje, d.o.o., Kočevje

Skrajšana firma: EDUCTA, d.o.o., Ko-
čevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Šalka vas 43
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Miran, izstop 26. 6.

1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: No-

vak Miran, razrešen 26. 6. 1996.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-106208

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03346 z dne 14. 3. 1997 pod št.
vložka 1/17345/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: RMV, proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Godič 80f, Sta-
hovica

Skrajšana  firma:  RMV,  d.o.o.,  Godič
80f, Strahovica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strahovica, Godič 80f
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Remec Mirjana in Remec

Vladimir, oba izstopila 20. 6. 1996.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Re-
mec Mirjana in Remec Vladimir, oba razre-
šena 20. 6. 1996.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-106276

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04792 z dne 16. 4. 1997 pod št.
vložka 1/14202/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
s temile podatki:

Firma:  LITIJSKA  MESARIJA,  d.d.,
Šmartno pri Litiji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartno pri Litiji, Slatna 1
Ustanovitelji:  AGROTEHNIKA  GRU-

DA, MESARIJA, Auflič Albin, Celestina
Janko, Doblekar Marjan, Fileš Rafael, Gra-
dišek Andrej, Gradišek Alojz, Gradišek To-
maž, Grošičar Anton, Grošičar Franci, Gro-
šičar Marija, vsi izstopili 19. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pro-
senc Ani, razrešena 19. 6. 1995.

Pripojitev k Litijska mesarija, d.d.,
Šmartno pri Litiji, družba za proizvodnjo in
konzerviranje mesa (1/5946/00) na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 19. 6. 1995. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-106289

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00061 z dne 2. 4. 1997 pod št.
vložka 1/18131/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi TOP TRADE, d.o.o., s temile po-
datki:

Matična št.: 5305110
Firma:  TOP  TRADE  –  BLAGOVNI

CENTER, import-export, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: TOP TRADE – BLA-
GOVNI CENTER, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta v Gorice 39
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: TOP TRADE, d.o.o., izstop

29. 12. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-

jec Robert, razrešen 29. 12. 1995.
Pripojitev k TOP TRADE, d.o.o., Trgov-

sko podjetje Ljubljana, Cesta v Gorice 39,
(1/3120/00) na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 29.12. 1995. Pripojitev začne ve-
ljati z vpisom v register po sedežu prevzem-
ne družbe.

Rg-106547

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18599 z dne 28. 4. 1997 pod št.
vložka 1/20486/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ESTERO TRADE, d.o.o., im-
port-export in notranja trgovina, Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  ESTERO  TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vodnikova 314
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: ESTERO MUNCHEN

GMBH, Import-Export in Šoba Asja, izsto-
pila 28. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šoba
Asja, razrešena 28. 12. 1994.

S sklepom skupščine z dne 28. 12. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-106549

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02461 z dne 28. 4. 1997 pod št.
vložka 1/25350/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5844932
Firma: DRMOTA IN OSTALI, Stori-

tve in trgovina, d.n.o., Vrhnika
Skrajšana firma: DRMOTA IN OSTA-

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

odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Vrtnarija 10b
Ustanovitelja: Drmota Bojan in Drmota

Zvonka, oba izstopila 12. 5. 1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Dr-

mota Bojan in Drmota Zvonka, oba razreše-
na 12. 5. 1995.

S sklepom skupščine z dne 12. 5. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-106552

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03642 z dne 24. 4. 1997 pod št.
vložka 1/26289/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5858836
Firma: LOBODA – ABSOLUTUM, tr-

govsko in proizvodno podjetje, d.n.o.,
Ljubljana, Konrada Babnika 4

Skrajšana firma: LOBODA – ABSOLU-
TUM, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Konrada Babnika 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Loboda Peter in Loboda

Zoran, oba izstopila 9. 7. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Lo-

boda Peter, Loboda Nada, Loboda Mladen
in Loboda Zoran, vsi razrešeni 9. 7. 1996.

S sklepom skupščine z dne 9. 7. 1996
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-106553

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03647 z dne 28. 4. 1997 pod št.
vložka 1/17168/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: GEODATA, podjetje za raču-
nalniški inženiring in geološko svetova-
nje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Medvode, Zbilje 88
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Ogrin Anita, izstop

11. 7. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Og-

rin Anita, razrešena 11. 7. 1996.
S sklepom skupščine z dne 11. 7. 1996

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzela ustanovite-
ljica.

Rg-106554

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03677 z dne 28. 4. 1997 pod št.
vložka 1/08915/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ANTARES–COMMERCE, tr-
govsko podjetje na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana, Ilirska 14

Skrajšana  firma:  ANTARES–COM-
MERCE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ilirska 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jung Andrej in Jung dr.

Miro, izstopila 9. 7. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jung

Andrej, razrešen 9. 7. 1996.
S sklepom skupščine z dne 9. 7. 1996

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-106555

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03717 z dne 28. 4. 1997 pod št.
vložka 1/22552/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: PARCO, d.o.o., – prodaja, sto-
ritve, trgovina, Vojkova 52, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vojkova 52
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljici: Mecilošek Aleksandra in

Lavrič Sonja, izstopili 1. 7. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Me-

cilošek Aleksandra, razrešena 1. 7. 1996.
S sklepom skupščine z dne 1. 7. 1996

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzeli ustanovite-
ljici.

Rg-107134

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03665 z dne 6. 2. 1997 pod št.
vložka 1/22000/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
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nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5825580
Firma: TROMOSTOVJE, d.o.o., pod-

jetje za trgovino, marketing, gostinstvo
in zunanjo trgovino, Videm 34a

Skrajšana  firma:  TROMOSTOVJE,
d.o.o., Videm 34a, Dol pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dol pri Ljubljani, Videm 34a
Osnovni kapital: 4,378.670 SIT
Ustanovitelj: Pirš Ivan, izstop 17. 12.

1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pirš

Ivan, razrešen 17. 12. 1996.
S sklepom skupščine z dne 17. 12. 1996

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107137

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00919 z dne 13. 2. 1997 pod št.
vložka 1/23539/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5768411
Firma: CONFIN, finančni consulting,

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 1,516.680 SIT
Ustanovitelj: INTERTRANS COMMER-

CE, d.o.o., izstop 27. 2. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

privnikar Vlado, razrešen 27. 2. 1996.
S sklepom skupščine z dne 27. 2. 1996

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107138

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03393 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/12536/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5679524
Firma: ŠPORT-TRADE, d.o.o., podjet-

je za šport, turizem, gostinstvo in trgovi-
no, Kolodvorska ul . 17, Ribnica

Skrajšana firma: ŠPORT-TRADE,
d.o.o. Ribnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica, Kolodvorska ulica 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Zveza telesnokulturnih

organizacij, izstop 29. 5. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hojč

Marjan, razrešen 29. 5. 1995.
S sklepom skupščine z dne 29. 5. 1995

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzela ustanovi-
teljica.

Rg-107139

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02999 z dne 3. 2. 1997 pod št.

vložka 1/10680/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: VIDEX, podjetje za mednarod-
no trgovino in lesno predelovalno tehno-
logijo, d.o.o., Ljubljana, Reboljeva 5

Skrajšana firma: VIDEX, d.o.o., Ljub-
ljana, Reboljeva 5

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Reboljeva 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Biber Demeter Boris in

Bonač Tomo, oba izstopila 30. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Biber

Demeter Boris, razrešen 30. 12. 1994.
S sklepom skupščine z dne 30. 12. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti

izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja.

Rg-107142

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01708 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/11520/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5480892
Firma: TEHNOCOLOR, družba za tr-

govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Domžale, Aškerčeva 40a

Skrajšana   firma:   TEHNOCOLOR,
d.o.o., Domžale, Aškerčeva 40a

Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 40a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kokalj Vido, izstop 29. 3.

1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

kalj Vido, razrešen 29. 3. 1995.
S sklepom skupščine z dne 29. 3. 1995

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107143

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01695 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/19831/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5671752
Firma: BEMA EXCLUSIVE, Mešano

podjetje za marketing in distribucijo
excluzivnih in izbranih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana-Škofljica, Dolenjska cesta 258

Skrajšana firma: BEMA EXCLUSIVE,
d.o.o., Ljubljana-Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofljica, Dolenjska cesta 258
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Schaschl Johannes Wal-

ter, TEMA, d.o.o., oba izstopila 20. 3. 1995.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Schaschl Johannes Walter, Podlogar Vida
in Cimerman Pavle, vsi razrešeni 20. 3.
1995.

S sklepom skupščine z dne 20. 3. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107144

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01690 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/16999/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ORKAN, trgovina, zastopanje
in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Delav-
ska ulica 4

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Delavska ulica 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Medvešek Ute, izstop 30. 3.

1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Med-

vešek Ute, razrešen 30. 3. 1995.
S sklepom skupščine z dne 30. 3. 1995

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107146

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01637 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/16094/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5575397
Firma: INTERKO, notranja in zuna-

nja trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Peričeva 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: INTERIMPEX, p.o., izstop

29. 3. 1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gru-

neska Biljana in Tevdovski Stojče, razreše-
na 29. 3. 1995.

S sklepom skupščine z dne 29. 3. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost  plačila  morebitnih  obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel ustanovi-
telj.

Rg-107147

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01632 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/17890/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MTI, trgovina, d.o.o., Goriška
51, Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Goriška 51
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Trkman Marko, izstop

29. 3. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Trk-

man Marko, razrešen 29. 3. 1995.
S sklepom skupščine z dne 29. 3. 1995

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost  plačila  morebitnih  obvez-

nosti  izbrisane  družbe  je  prevzel  ustano-
vitelj.
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Rg-107149

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01608 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/19326/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma:  GNATHODENT,  zobozdrav-
stveno svetovanje Ljubljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bijedičeva 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Šifrar-Kopač Milena in

Kopač Igor, oba izstopila 27. 3. 1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ši-

frar-Kopač Milena in Kopač Igor, oba raz-
rešena 27. 3. 1995.

S sklepom skupščine z dne 27. 3. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107150

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01575 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/16167/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: PROTING, podjetje za proiz-
vodnjo, gradbeništvo, promet, trgovino,
inženiring in storitvene dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, Ižanska cesta 87

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ižanska cesta 87
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Šurk Tomaž, izstop 29. 3.

1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šurk

Tomaž, razrešen 29. 3. 1995.
S sklepom skupščine z dne 29. 3. 1995

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107151

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01568 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/22506/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: VIR-Q, d.o.o., podjetje za gos-
podarsko svetovanje, Ljubljana, Pot na
Fužine 23

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot na Fužine 23
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Ravlič Vlado, izstop 28. 3.

1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ra-

vlič Vlado in Ravlič Lipovšek Marinka, oba
razrešena 28. 3. 1995.

S sklepom skupščine z dne 28. 3. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107152

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01565 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/04936/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5344760
Firma: URLICH & JANE, inženiring

in trgovina, d.o.o., Dolinškova 1, Mengeš
Skrajšana  firma:  URLICH & JANE,

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

govornostjo
Sedež: Mengeš, Dolinškova 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Pinterič Marija, izstopi-

la 30. 3. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pin-

terič Marija, razrešena 30. 3. 1995.
S sklepom skupščine z dne 30. 3. 1995

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzela ustanovite-
ljica.

Rg-107155

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01548 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/10804/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: SASKIA, storitve, proizvodnja
in trženje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Polonce Čude 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Perhaj Metoda, izstop

29. 3. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Per-

haj Metoda, razrešena 29. 3. 1995.
S sklepom skupščine z dne 29. 3. 1995

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzela naslednja
ustanoviteljica.

Rg-107162

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01479 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/20612/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: CNCPHIL, podjetje za inženi-
ring, trgovino in servis, d.o.o., Hrastnik

Skrajšana  firma:  CNCPHIL,  d.o.o.,
Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrastnik, Trg Franca Kozar-
ja 16a

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Šranc Janez, izstop 28. 3.

1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Štranc Janez, razrešen 28. 3. 1995.

S sklepom skupščine z dne 28. 3. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107164

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00530 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/18905/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5640334
Firma: VIGRA, podjetje za gradbene

storitve, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 61
Skrajšana firma: VIGRA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 61
Ustanovitelj: Komunalno podjetje Ljub-

ljana, izstop 20. 1. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Krajnc Alfred, razrešen 20. 1. 1995.
S sklepom skupščine z dne 20. 1. 1995

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107165

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00464 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/10755/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5460026
Firma:  SCT,  TOVARNA  ASFALTA

ČRNUČE, d.o.o., Ljubljana, Cesta na
Brod 2

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brod 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: SCT Slovenija Cesta Teh-

nika, p.o., izstop 27. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pod-

goršek Feliks, razrešen 27. 12. 1994.
S sklepom skupščine z dne 27. 12. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107170

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19474 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/24638/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: MIHELI, podjetje za projekti-
ranje, inženiring in administrativne teh-
nične storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Plešičeva 37
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Miholič Borut, Miholič

Robert, Miholič Branka in Miholič Štefan,
vsi izstopili 5. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Miho-
lič Borut in Miholič Štefan, razrešena 5. 12.
1994.
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S sklepom skupščine z dne 5. 12. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli ustanovite-
lji.

Rg-107172

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19413 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/16701/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5593115
Firma: HAMHILL, d.o.o., Podjetje za

proizvodnjo, uvoz, izvoz, trgovino in po-
sredništvo, Ulica Pohorskega bataljona
179, Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ul. Pohorskega ba-

taljona 179
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Dular Tanja in Hribernik

Silvo, oba izstopila 29. 12. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Dular

Tanja in Hribernik Silvo, oba razrešena
29. 12. 1994.

S sklepom skupščine z dne 29. 12. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107174

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19382 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/17435/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5621941
Firma: SMILE, izobraževanje in krea-

tivnost, d.o.o., Ljubljana, Gorkičeva 16
Skrajšana firma: SMILE, d.o.o., Ljub-

ljana, Gorkičeva 16
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Gorkičeva 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Nike Mohorko Patrici-

ja, izstop 20. 7. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Nike

Mohorko Patricija, razrešena 20. 7. 1994.
S sklepom skupščine z dne 20. 7. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzela ustanovite-
ljica.

Rg-107175

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19381 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/21818/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5742773
Firma: MG3, podjetje za proizvodnjo

laboratorijske steklovine, d.o.o., Litija
Skrajšana  firma:  MG3,  d.o.o.,  Litija,

Graška cesta 23
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Litija, Graška cesta 23

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Groznik Roman in Mikac

Ivan, oba izstopila 27. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Groz-

nik Roman, razrešen 27.12. 1994.
S sklepom skupščine z dne 27. 12. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107181

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/08471 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/22808/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: RIHTAR INTERNATIONAL,
storitveno podjetje, d.o.o., Radomlje

Skrajšana firma: RIHTAR INTERNA-
TIONAL, d.o.o., Radomlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radomlje, Pelechova 61, Pre-
serje

Osnovni kapital: 249.752 SIT
Ustanovitelj: Rihtar Grega, izstop 23. 5.

1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rih-

tar Grega, razrešen 23. 5. 1994.
S sklepom skupščine z dne 23. 5. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznost-

si izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107185

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/06570 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/17704/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družba zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5647355
Firma: J & A, proizvodnja, storitve,

trgovina, d.o.o, Ribnica
Skrajšana firma: J & A, d.o.o., Ribnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribnica, Vrvarska 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Ozimek Julijan in Bambič

Andrej, oba izstopila 5. 5. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ozi-

mek Julijan in Bambič Andrej, oba razreše-
na 5. 5. 1994.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107210

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00745 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/02777/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR, d.d. (1/02785/00) s temile podatki:

Matična št.: 5008581
Firma: MERCATOR-GOLOVEC, tr-

govinsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR GOLO-

VEC, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 15

Osnovni kapital: 1,174.820.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., izstopil 18. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Germ-Metlika Enrika, razrešena 18. 11.
1996.

Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve
k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2777/00.

Rg-107211

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00669 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/02769/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR, d.d., Ljubljana (1/02785/00) s temile
podatki:

Matična št.: 5025559
Firma:  MERCATOR  –  SPLOŠNO

TRGOVSKO PODJETJE HRASTNIK,
trgovina na debelo in drobno, d.o.o.

Skrajšana firma: MERCATOR – STP
HRASTNIK, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrastnik, Trg Franca Kozar-
ja 1

Osnovni kapital: 354,147.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., izstop 7. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Knez

Cvetko, razrešen 7. 11. 1996.
Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve

k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107212

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00668 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/02778/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR, d.d., Ljubljana (1/02785/00) s temile
podatki:

Matična št.: 5007666
Firma:  MERCATOR-GRMADA,  tr-

govska družba, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-GRMA-

DA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 105
Osnovni kapital: 955,170.000 SIT
Ustanovitelja: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d. in MERCATOR-ROŽ-
NIK, d.d., oba izstopila 7. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ga-
brovšek Edvard, razrešen 7. 11. 1996.

Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve
k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107213

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00667 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/02784/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR, d.d., Ljubljana (1/02785/00) s temile
podatki:

Matična št.: 5000980
Firma: MERCATOR-MEDNARODNA

TRGOVINA, mednarodno podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino, proizvodnjo,
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predelavo in poslovne storitve, delniška
družba, Ljubljana, Dunajska 107

Skrajšana  firma:  MERCATOR-MED-
NARODNA TRGOVINA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 2.820,310.949 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, izstop 7. 11. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ma-

rinšek Mitja, Šabac Darinka in Ravnikar To-
maž, razrešeni 7. 11. 1996.

Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve
k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR
d.d. Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107214

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00666 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/22234/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR, d.d., Ljubljana (1/02785/00) s temile
podatki:

Matična št.: 5730309
Firma: MERCATOR-CATERING, tr-

govina, oskrbovanje, poslovne storitve,
d.d.

Skrajšana firma: MERCATOR-CATE-
RING, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., izstopil 7. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-

lak Anton, razrešen 7. 11. 1996.
Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve

k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107216

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00664 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/02780/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR, d.d., Ljubljana (1/02785/00) s temile
podatki:

Matična št.: 5002559
Firma:   MERCATOR-TRGOPRO-

MET, d.d., Kočevje
Skrajšana  firma:  Mercator-Trgopro-

met, d.d., Kočevje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Kočevje, Ljubljanska 18
Osnovni kapital: 255,030.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., izstopil 7. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Glad

Ivan, razrešen 7. 11. 1996.
Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve

k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107218

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00662 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/02764/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR, d.d., Ljubljana (1/02785/00) s temile
podatki:

Matična št.: 5002320

Firma:   MERCATOR-BLAGOVNI
CENTER, trgovina na debelo in drobno,
d.d.

Skrajšana  firma:  MERCATOR-BLA-
GOVNI CENTER, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 25
Osnovni kapital: 1,949.870.000 SIT
Ustanovitelja: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d. in MERCATOR-BLA-
GOVNI CENTER, d.d., oba izstopila 7. 11.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
gej Davorin, razrešen 7. 11. 1996.

Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve
k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107219

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00661 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/22235/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR, d.d.,Ljubljana (1/02785/00) s temile
podatki:

Matična št.: 5730317
Firma: MERCATOR-CONTAL, trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  MERCATOR-CON-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska c. 107
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., izstopil 7. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ne-

delko Metka, razrešena 7. 11. 1996.
Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve

k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107220

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00660 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/22233/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR, d.d., Ljubljana (1/02785/00) s temile
podatki:

Matična št.: 5730287
Firma: MERCATOR-STEKLO, trgo-

vina, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-STEK-

LO, d.d.
Pravnoog. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNII SISTEM

MERCATOR, izstopil 7. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Prajs

Aljoša, razrešen 7. 11. 1996.
Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve

k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107221

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00659 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/02781/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., Ljubljana (1/02785/00) s temile podatki:

Matična št.: 5048389
Firma:  MERCATOR-SAVICA,  trgo-

vinska družba, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-SAVI-

CA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 7
Osnovni kapital: 423,240.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., izstopil 7. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vo-

dopivec Rober, razrešen 7. 11. 1996.
Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve

k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107222

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/000658 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/02768/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., Ljubljana (1/02785/00) s temile podatki:

Matična št.: 5000831
Firma:  MERCATOR-SADJE  ZELE-

NJAVA, trgovina na debelo in drobno,
d.d.

Skrajšana firma: MERCATOR-SADJE
IN ZELENJAVA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Poljanska 46a
Osnovni kapital: 736,170.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, izstopil 7. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-

renče Ludvika, razrešena 7. 11. 1996.
Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitev

k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. 1/2785/00.

Rg-107224

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00655 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/02782/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., Ljubljana (1/02785/00) s temile podatki:

Matična št.: 5065208
Firma:  MERCATOR-ROŽNIK,  po-

slovne in proizvodne storitve, Ljubljana,
Dunajska 105, delniška družba

Skrajšana  firma:  MERCATOR-ROŽ-
NIK, Ljubljana, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 105
Osnovni kapital: 165,320.000 SIT
Ustanovitelji: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., MERCATOR-DOLO-
MITI, d.d., Ljubljana, MERCATOR-GOLO-
VEC,  d.d., Ljubljana, MERCATOR-GRA-
DIŠČE, d.d., Trebnje, MERCATOR-GR-
MADA, d.d., Ljubljana, MERCATOR-JEL-
KA, d.d., MERCATOR-PRESKRBA, d.d.,
Tržič, MERCATOR-SAVICA, d.d. in MER-
CATOR- TRGOPROMET, d.d., vsi izstopi-
li 7. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čan-
dek Jože, razrešen 7. 11. 1996.

Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve
k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107236

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01746 z dne 10. 2. 1997 pod št.
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vložka 1/03617/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5334519
Firma: TIPIKO, proizvodnja, koope-

racija in trgovina, d.o.o., Ljubljana, To-
mačevska 7a

Skrajšana firma: TIPIKO, d.o.o., Ljub-
ljana, Tomačevska 7a

Pravnoorg. oblika:družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tomačevska 7a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja. Bališ Jože in Klun Karel,

oba izstopila 30. 3. 1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Klun

Karel in Bališ Jože, oba razrešena 30. 3.
1995.

S  sklepom  skupščine  z  dne  30.  3.
1996  preneha  družba  po  skrajšanem  po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107237

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01528 z dne 4. 3. 1997 pod št.
vložka 1/21559/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5717230
Firma:  MODITO,  podjetje  za  pro-

izvodnjo, računovodstvo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Kot 8, Ig pri Ljubljani

Skrajšana firma: MODITO, d.o.o., Ig
pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ig pri Ljubljani, Kot 8
Osnovni kapital: 124.085 SIT
Ustanovitelj: Modic Anton, izstopil

27. 3. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mo-

dic Anton, razrešen 27. 3. 1995.
S sklepom skupščine z dne 27. 3. 1995

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel naslednji
ustanovitelj.

Rg-107273

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02661 z dne 8. 4. 1997 pod št.
vložka 1/05136/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: KUPLEX, podjetje za trgovino,
turizem in marketing, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Izletniška 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kumer Dušan in Plesko-

vič Milovan, oba izstopila 30. 5. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ple-

skovič Milovan, razrešen 30. 5. 1996.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107275

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02715 z dne 8. 4. 1997 pod št.
vložka 1/06017/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma:  EKOS,  raziskave,  inovacije,
svetovanje, izobraževanje in storitve na
področju varovanja okolja, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kvedrova 10
Osnovni kapital: 1,657.436 SIT
Ustanovitelja: Roš Milenko st. in Šimenc

Gabrijela, izstopila 23. 5. 1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Roš

Milenko st. in Šimenc Gabrijela, oba razre-
šena 23. 7. 1996.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107277

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03278 z dne 8. 4. 1997 pod št.
vložka 1/17456/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5647053
Firma: SAH, d.o.o., Inženiring, trgovi-

na in špedicija, Ljubljana, Koprska 88
Skrajšana firma: SAH, d.o.o., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Koprska 88
Osnovni kapital: 1,657.691 SIT
Ustanoviteljici: Hočevar Sabina in Ho-

čevar Terezija, obe izstopili 28. 6. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ho-

čevar Terezija, razrešena 28. 6. 1996.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzeli ustanovite-
ljici.

Rg-107278

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04511 z dne 8. 4. 1997 pod št.
vložka 1/07449/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5388899
Firma:  OSMAK  &  CO.,  ekonomske

storitve in trgovina, d.n.o., Ljubljana, Po-
lanškova 33

Skrajšana  firma:  OSMAK  &  CO.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana Črnuče, Polanškova
33

Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Osmak Savka in Osrajnik

Alojz, oba izstopila 29. 8. 1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Os-

mak Savka in Osrajnik Alojz, oba razrešena
29. 8. 1996.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107279

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06095 z dne 8. 4. 1997 pod št.
vložka 1/24993/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: ŠUŠTAR IN DRUŽBENIK, sto-
ritve in popravila, d.n.o., Kamnik

Skrajšana firma: ŠUŠTAR IN DRUŽ-
BENIK, d.n.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamnik, Podgorje 34b
Osnovni kapital: 60.000 SIT
Ustanovitelja: Šuštar Branko in Šuštar

Igor, oba izstopila 26. 11. 1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šuštar

Branko in Šuštar Igor, oba razrešena 26. 11.
1996.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107283

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00428 z dne 3. 4. 1997 pod št.
vložka 1/14429/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: ELTI ELECTRONIC, podjetje
za razvoj, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Šujica

Skrajšana firma: ELTI ELECTRONIC,
d.o.o., Šujica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrova, Šujica 82
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Zor Valentin, izstopil

27. 12. 1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zor

Valentin in Zor Ivanka, oba razrešena
27. 12. 1996.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107300

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16266 z dne 30. 4. 1997 pod št.
vložka 1/23798/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: ACUS PUNCTUM, akupunktu-
ra, akopresura in kozmetika, d.o.o., Dom-
žale

Skrajšana  firma:  ACUS  PUNCTUM,
d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Ljubljana 95
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač-Mohar Gabrijela in

Mohar Bojan, oba izstopila 15. 12. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-

vač-Mohar Gabrijela in Mohar Bojan, oba
razrešena 15. 12. 1994.

S sklepom skupščine z dne 15. 12. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.
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Rg-107301

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16287 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/20691/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: IGUANA, d.o.o., organizacijsko
in trgovsko podjetje, Logatec, Poštni
vrt 14

Skrajšana firma: IGUANA, d.o.o., Pošt-
ni vrt 14, Logatec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Poštni vrt 14
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Lipovec Rudi, izstopil

19. 12. 1994.
S sklepom skupščine z dne 12. 12. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107303

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16353 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/07477/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: PRENOS, podjetje za računal-
ništvo in elektroniko, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Zbilje 10a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Rabernik Matjaž, izstopil

12. 12. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ra-

bernik Matjaž in Čenčič Nikolaja, oba raz-
rešena 12. 12. 1994.

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

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107304

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17372 z dne 30. 4. 1997 pod št.
vložka 1/14525/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma:  KONGA,  d.o.o.,  podjetje  za
transport, mednarodno špedicijo in trgo-
vino, Bratovševa ploščad št. 22, Ljublja-
na

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Bratovševa  plo-
ščad 22

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Koncilja Gorazd in Kon-

cilja Aleš, oba izstopila 14. 12. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kon-

cilja Aleš in Koncilja Gorazd, oba razrešena
14. 12. 1994.

S sklepom skupščine z dne 14. 12. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107306

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18459 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/03132/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: AKROM, podjetje za svetova-
nje, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Aljaževa 47

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Aljaževa 47
Osnovni kapital: 4.150 SIT
Ustanovitelja: Pavli Borut in Pavli Vi-

ljem, oba izstopila 29. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pavli

Borut, razrešen 29. 12. 1994.
S sklepom skupščine z dne 29. 12. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107312

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18604 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/14963/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: JUR, d.o.o., Podjetje za sveto-
vanje in organizacijo storitev pri uprav-
ljanju večstanovanjskih hiš, inženiring,
trgovino, storitve in zastopanje, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: JUR, d.o.o., Brilejeva
19, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Brilejeva 19
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Krašovac Albina, izsto-

pila 27. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kra-

šovec Albina, razrešena 27. 12. 1994.
S sklepom skupščine z dne 27. 12. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzela ustanovite-
ljica.

Rg-107313

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18624 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/10433/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: RONDO, podjetje za trgovino,
zastopanje in transport, d.o.o., Ljublja-
na, Ulica bratov Učakar 80

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Uča-
kar 80

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kahrimanović Miro, izsto-

pil 23. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-

hrimanović Miro, razrešen 23. 12. 1994.

S sklepom skupščine z dne 23. 12. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107314

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18628 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/23292/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: 2 M TRADE, d.o.o., podjetje za
trgovino in inženiring, Jamnikarjeva 63,
Ljubljana

Skrajšana firma: 2 M TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 63
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Jere Miroslav in Lampe

Matjaž, oba izstopila 29. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lam-

pe Matjaž, razrešen 29. 12. 1994.
S sklepom skupščine z dne 29. 12. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107315

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18644 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/23296/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DTS – AVICO, Podjetje za špe-
dicijo, trgovino in marketing, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: DTS – AVICO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Maroltova 7
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Leskovšek Viljem, Cero-

vec Mičo in Tomše Bojan, vsi izstopili
29. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Le-
skovšek Viljem, razrešen 29. 12. 1994.

S sklepom skupščine z dne 29. 12. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli ustanovite-
lji.

Rg-107316

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18645 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/16766/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra družbo zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Firma: BORER, proizvodno trgovsko
podjetje, Ljubljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Novakova pot 10
Osnovni kapital: 8.100 SIT
Ustanovitelji: Zatler Bojan, Rekar Mar-

jan in Brezovar Anton, vsi izstopili 29. 12.
1994.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zat-
ler Bojan, razrešen 29. 12. 1994.

S sklepom skupščine z dne 29. 12. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli ustanovite-
lji.

Rg-107321

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00107 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/20605/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: PLANTAN, Proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Trbovlje, Globu-
šak 28

Skrajšana firma: PLANTAN, d.o.o., Tr-
bovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trbovlje, Globušak 28
Osnovni kapital: 871.270 SIT
Ustanovitelja: Plantan Julij in Plantan

Darinka, oba izstopila 29. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Plan-

tan Jurij, razrešen 29. 12. 1994.
S sklepom skupščine z dne 29. 12. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107325

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03423 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/08716/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: EPOTAL PELKO, izvajanje za-
ključnih del v gradbeništvu, inženiring in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Savlje 77

Skrajšana  firma:  EPOTAL  PELKO,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Savlje 77
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Pelko Gašper, izstopil 4. 7.

1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pel-

ko Gašper, razrešen 4. 7. 1996.
S sklepom skupščine z dne 4. 7. 1996

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107323

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01456 z dne 30. 4. 1997 pod št.
vložka 1/03258/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: M & T, Inovativne tehnologije,
d.o.o., Vir, Parmova 1, Domžale

Skrajšana firma: M & T, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Parmova 1, Vir
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Krečič Marko in Tomažič

Anton, oba izstopila 21. 3. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kre-
čič Marko, razrešen 21. 3. 1995.

S sklepom skupščine z dne 21. 3. 1995
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družba sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107328

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03667 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/24763/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BEL PAGETTE, sistem pagini-
ranja, d.o.o., Neubergerjeva 3, Ljubljana

Skrajšana  firma:  BEL  PAGETTE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Neubergerjeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markovič Zoran in Dabič

Nedeljko, oba izstopila 10. 7. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Da-

bič Nedeljko, razrešen 10. 7. 1996.
S sklepom skupščine z dne 10. 7. 1996

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107400

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/08619 z dne 11. 3. 1997 pod št.
vložka 1/15518/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: ING STUDIO, podjetje za pro-
jektiranje in oblikovanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ING STUDIO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova 19
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Poschl Saša, izstopila 18. 5.

1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-

schl Saša, razrešena 18. 5. 1994.
S sklepom skupščine z dne 18. 5. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzela ustanovite-
ljica.

Rg-107401

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11732 z dne 11. 3. 1997 pod št.
vložka 1/08313/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma:  RAČUNOVODSKI  INŽENI-
RING REBUS, Podjetje za računovodski,
finančni, ekonomski inženiring in sveto-
vanje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  RAČUNOVODSKI
INŽENIRING REBUS, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 66

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova 66
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Suhodolc Severin, izstopil

18. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Su-

hadolc Severin, razrešen 18. 5. 1994.
S sklepom skupščine z dne 18. 5. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107402

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11756 z dne 11. 3. 1997 pod št.
vložka 1/13843/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SKLADI, d.o.o., Kamnik, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in svetova-
nje

Skrajšana firma: SKLADI, d.o.o., Kam-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Klavčičeva 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Božičnik Boris, izstopil

31. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-

žičnik Boris, razrešen 31. 5. 1994.
S sklepom skupščine z dne 31. 5. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107403

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11766 z dne 11. 3. 1997 pod št.
vložka 1/18508/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: ARGENTA, trgovina in marke-
ting, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Štefanova 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Černač Mihael, izstopil

9. 6. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čer-

nač Mihael, razrešen 9. 6. 1994.
S sklepom skupščine z dne 9. 6. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107404

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11888 z dne 11. 3. 1997 pod št.
vložka 1/15748/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: DIXI, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Šlandrova 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Cigale Ferdinand in Jur-

jovec Milan, oba izstopila 9. 6. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ciga-

le Ferdinand, razrešen 9. 6. 1994.
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S sklepom skupščine z dne 9. 6. 1994
preneha družba po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107407

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13188 z dne 11. 3. 1997 pod št.
vložka 1/08641/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: KLAMAT, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Novo Polje c. IX/16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Klančar Andreja in Klan-

čar Franc, oba izstopila 10. 7. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Klan-

čar Andreja, razrešena 10. 7. 1994.
S sklepom skupščine z dne 10. 7. 1994

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja.

Rg-107460

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05239 z dne 6. 2. 1997 pod št.
vložka 1/22748/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: SCHIEDEL, tovarna dimnikov,
d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Resljeva 24
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelj: SCHIEDEL KEMINWER-

KE GmbH, izstopil 9. 10. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Wall-

ner Mario, razrešen 9. 10. 1996.
S sklepom skupščine z dne 9. 10. 1996

preneha družba po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107666

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03080 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/16262/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: ATE, Podjetje za ekonomsko
svetovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 106

Skrajšana firma: ATE, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 14.000 SIT
Ustanovitelj: Peskar Janez, izstopil 31. 5.

1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-

skar Janez, razrešen 31. 5. 1995.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj.

Rg-107723

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/02454 z dne 30. 4. 1997 pod št.
vložka 1/04340/01 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5346959002
Firma: JERA MIX, d.o.o., Ljubljana,

Podružnica Begunje
Skrajšana firma: JERA MIX
Pravnoorg. oblika: domač podružnica
Sedež:  Begunje  pri  Cerknici,  Begu-

nje 67
Ustanovitelj: JERA MIX, d.o.o., izstopil

30. 4. 1997.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jesen-

šek Radivoj in Jesenšek Mojca, oba razreše-
na 30. 4. 1997.

Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-
novitelja z dne 24. 4. 1997.

NOVA GORICA

Rg-21363

Družba AL – BANA, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Renče, s sedežem Lukežiči št.
19, Renče, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1/2750/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
20. 5. 1994.

Ustanovitelj je Sadikaj Sadik, Lukežiči
št. 19, Renče, ki prevzame obveznost plači-
la morebitnih preostalih obvetnosti družbe.

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

Upniku 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 sodišča, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 5. 1994.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-3/97 Ob-3282

Veljavna pravila Svobodnega sindikata
podjetja Krka Novo mesto, ki so bila dne
13. 3. 1997 sprejeta na članskem sestanku,
se sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti
Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 151.

Št. 127-4/97 Ob-3368

Veljavna pravila Sindikata Tovarne po-
sebnih vozil TPV-Treves Novo mesto, ki
so bila dne 14. 7. 1997 sprejeta na članskem
sestanku, se sprejmejo v hrambo pri Uprav-
ni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 152.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 26/97 S-324

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 26/97 sklep z dne 31. 7. 1997:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom  Ferralit,  Livarstvo,  modelarstvo,
strojna obdelava, d.d., Cesta žalskega ta-
bora 10, Žalec.

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

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

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpi-
sano takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
5. novembra 1997 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 31. 7. 1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 31. 7. 1997

St 2/97 S-325

To sodišče je dne 31. 7. 1997 izdalo
sklep opr. št. St 2/97, da se začne likvidacij-
ski  postopek  zoper  dolžnika  Duka,  pro-
izvodnja elementov kovinskega pohištva,
d.o.o., Lokavec 73/a, Ajdovščina.

Likvidacijski upravitelj je Peter Gaber,
dipl. pravnik iz Nove Gorice, Gradnikove
brigade 6.

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 priloženi v dveh
izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 3. 11.
1997 ob 9. uri v sobi št. 110/I tega sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 31. 7. 1997.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 31. 7. 1997

Razglasi sodišč
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St 8/96 S-326

To sodišče v stečajni zadevi zoper ste-
čajnega dolžnika Meblo oblazinjeno po-
hištvo Nova Gorica, d.o.o. – v stečaju, raz-
pisuje narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev dne 22. 9. 1997 ob 14.30
v razpravni dvorani št. 110/I tega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v gos-
podarski pisarni – stečajni oddelek tega so-
dišča.

St 11/96 S-327

To sodišče objavlja, da bo v stečajni za-
devi zoper stečajnega dolžnika Avtopro-
met Gorica, Tovorni promet, d.d., Nova
Gorica, 3. narok za preizkus terjatev dne
9. 9. 1997 ob 8.30 v sobi 110/I.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 25. 7. 1997

St 13/96 S-328

V stečajni zadevi Brizgal, Predelava in
dodelava plastičnih mas, d.o.o., Volčja
Draga, bo drugi narok za preizkus terjatev
v četrtek, 21. 8. 1997 ob 15. uri v sobi
310/III naslovnega sodišča.

St 4/96 S-329

V stečajni zadevi Vitik Tovarna izvija-
čev, d.o.o., Goriška c. 5/a, Kobarid, bo
drugi narok za preizkus terjatev v četrtek
21. 8. 1997 ob 14.45 v sobi 310/III naslov-
nega sodišča.

St 5/95 S-330

Stečajno upraviteljico Sonjo Rovtar Ka-
lin se z dne 1. 8. 1997 razreši funkcije ste-
čajne upraviteljice v stečajni zadevi Kaime,
d.o.o., Nova Gorica – v stečaju.

Za novo stečajno upraviteljico se določi
odvetnico Dragico Vuga iz Solkana, Cesta
IX. korpusa 96.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 1. 8. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 59/97 La-181

Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 8, z dne 12. II. 1996 in
dnevniku Delo, dne 9. 2. 1996. Istočasno je
bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških
certifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 31. 8.
1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po tel.

061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjet-
ja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.

Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana

Št. 8/97 La-182

1. Skupina Emona - poslovni sistem pod-
jetij za proizvodnjo, trgovino, turizem, hote-
lirstvo in inženiring, r.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 130, v okviru programa lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturi-
ranje in privatizacijo z odločbo št. LP
01446/1997-DD z dne 30. 6. 1997 objavlja
program lastninskega preoblikovanja podjetja

1.1 Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja: Skupina Emona -

poslovni sistem podjetij za proizvodnjo,
trgovino, turizem, hotelirstvo in inženi-
ring, r.o., Ljubljana, Šmartinska 130.

1.1.2 Sedež podjetja je v Ljubljani,
Šmartinska 130.

1.1.3 Matična številka podjetja je:
5004667.

1.1.4 Dejavnost podjetja je podjetniško
in poslovno svetovanje (K 74.14).

1.1.5 Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je organizirano kot sestavljena

oblika po zakonu o podjetjih, tako da celot-
ni kapital podjetja predstavlja družbeni ka-
pital.

1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja

Kapitalski Družbenik
delež v%

10 Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja

10 Slovenski odškodninski sklad
40 Sklad RS za razvoj
40 zaposleni in ostali upravičenci

1.3 Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje na-

čine lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih poslovnih deležev na

sklade,
– interno razdelitev poslovnih deležev,
– notranji odkup poslovnih deležev.
1.3.2 Podjetje se bo ob izvedbi lastnin-

skega preoblikovanja preoblikovalo v druž-
bo z omejeno odgovornostjo ter:

1.3.2.1 preneslo na sklade navadne po-
slovne deleže iz 22. člena zakona in sicer
poslovne deleže, ki ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala na Kapital-
ski sklad pokojninskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sklad RS
za razvoj;

1.3.3 zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojencem podjetja ter ožjim družinskim
članom zaposlenih interno razdelilo navad-
ne poslovne deleže iz 23. člena zakona, ki
ustrezajo 20% družbenega kapitala;

1.3.4 preneslo na sklad za prodajo zapo-
slenim, bivšim zaposlenim in upokojencem
podjetja ter zanje odkupilo navadne poslov-
ne deleže iz 25. člena zakona, ki ustrezajo
40% družbenega kapitala.

2. Javni poziv k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu poslovnih deležev

2.1 Interna razdelitev poslovnih deležev
2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence

podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu “Dnevnik” predloži-
jo lastniške certifikate v zamenjavo za na-
vadne poslovne deleže z oznako B iz inter-
ne razdelitve.

2.1.2 Poslovni deleži za interno razdeli-
tev so navadni poslovni deleži z oznako B,
ki:

– dajejo pravico do upravljanja, tako da
vsak poslovni delež nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljivi dve leti od vpisa v

sodni register, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

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

2.2 Interni razpis
2.2.1 Podjetje poziva ožje družinske čla-

ne oseb v delovnem razmerju pri podjetju,
da v roku 30 dni od dne objave tega poziva
v časniku “Dnevnik” predložijo lastniške
certifikate v zamenjavo za navadne poslov-
ne deleže z oznako B iz interne razdelitve.

Za ožje družinske zaposlenih štejejo: za-
konec ali oseba, s katero zaposleni živi v
dalj časa trajajoči življenski skupnosti, otro-
ci oziroma posvojenci zaposlenega, starši,
posvojitelji ter osebe, ki jih je zaposleni po
zakonu dolžan vzdrževati.

2.3 Notranji odkup poslovnih deležev
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu “Dnevnik” z denar-
jem vplačajo navadne poslovne deleže pod-
jetja z oznako C iz notranjega odkupa po
prodajni ceni 11.600 SIT (že upoštevan 50%
popust) za en poslovni delež.

2.3.2 Poslovni deleži za notranji odkup
so navadni poslovni deležiz oznako C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja tako, da

vsak poslovni delež nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– so neprenosljivi izven programa notra-

njega odkupa za čas trajanja programa no-
tranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljivi v okviru programa no-
tranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

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

3. Odkup poslovnih deležev, zamenjava
certifikatov in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup poslovnih deležev iz interne
razdelitve in internega razpisa ter zamenja-
va certifikatov za poslovne deleže z oznako
B v okviru interne razdelitve bosta potekala
v roku 30 dni od dne te objave v časopisu
Dnevnik na sedežu podjetja v Ljubljani,
Šmartinska 130, v prostorih tajništva v 12.
nadstropju, vsak delovnik (od ponedeljka
do petka) med 8. in 13. uro.

3.2 Vplačila poslovnih deležev za no-
tranji odkup z denarjem je treba nakazati
na privatizacijski podračun podjetja št.
50100-698-000-0027380;

pri plačilu je treba navesti: plačilo kup-
nine za poslovne deleže iz notranjega od-
kupa.
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4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro pri Jani Der-
novšek na sedežu podjetja, tel. 061/442-544.

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.

Skupina Emona, r.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Ob-3375

Občinski svet Laško na podlagi 23. čle-
na statuta Občine Laško (Ur. l. RS, št.
34/95), 41. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Ur. l.
RS, št. 75/94) ter 17. člena statuta Priredit-
venega centra Laško, razpisuje mesto

direktorja Prireditvenega centra La-
ško

1. Pogoji, ki jih morajo kandidati za di-
rektorja izpolnjevati so:

– splošni, z zakonom določeni in
– posebni pogoji, ki so:

– da ima višjo ali visoko izobrazbo
družboslovne, organizacijske, ekonomske
ali druge ustrezne smeri,

– da ima najmanj pet let delovnih iz-
kušenj,

– da ima organizacijske in strokovne
sposobnosti,

– da je pri svojem delu dosegal delov-
ne rezultate iz katerih izhaja, da bo lahko
uspešno opravljal dela in naloge direktorja
centra in

– da predloži program centra.
2. Direktor bo imenovan za dobo štirih

let, od 1. 10. 1997 dalje.
3. Rok za prijavo je 15 dni od objave v

Uradnem listu RS.
Kandidati naslovijo vloge z dokazili na

naslov: Občina Laško, Mestna ul. 2, Laško.
O izbiri bodo kandidati seznanjeni v os-

mih dneh po seji Občinskega sveta Laško v
septembru.

Ob-3376

Občinski svet Laško na podlagi 23. čle-
na statuta Občine Laško in občinski svet
Radeče na podlagi 19. člena statuta Občine
Radeče, 41. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Ur. l.
RS, št. 75/94), ter 11. člena odloka o usta-
novitvi javnega zavoda Knjižnica Laško
(Ur. l. RS, št. 22/96) razpisujeta mesto

ravnatelja javnega zavoda Knjižnica
Laško

1. Pogoji, ki jih morajo kandidati za
ravnatelja izpolnjevati so:

– splošni, z zakonom določeni in
– posebni pogoji, ki so:

– da je višji knjižničar ali bibliotekar,
– da ima opravljen strokovni izpit,
– da ima najmanj pet let delovnih iz-

kušenj po opravljenem strokovnem izpitu v
knjižničarski dejavnosti,

– da ima organizacijske in strokovne
sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim de-
lom prispeval k uresničevanju ciljev zavo-
da, kar dokazuje s svojim minulim delom,

– da je pri svojem delu dosegal delov-
ne rezultate iz katerih izhaja, da bo lahko
uspešno opravljal dela in naloge strokovne
vodje zavoda.

2. Ravnatelj bo imenovan za dobo štirih
let, od 1. 10. 1997 dalje.

3. Rok za prijavo je 15 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS.

Kandidati naslovijo vloge z dokazili na
naslov: Občina Laško, Mestna ul. 2, Laško.

O izbiri bodo kandidati seznanjeni v os-
mih dneh po seji Občinskih svetov občine
Laško in občine Radeče v mesecu septem-
bru.

Občina Laško

Ob-3384

Zveza prijateljev mladine Maribor, Raz-
lagova 16, Maribor, razpisuje prosto delov-
no mesto

sekretarja Zveze
Sekretar Zveze je lahko oseba, ki poleg z

zakonom določenih pogojev izpolnjuje še
naslednje:

– da ima visokošolsko ali višješolsko
izobrazbo družbene smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju dela z otroki in mladino,

– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti.

Sekretar bo imenovan za dobo štirih let.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev pošljejo kandidati na naslov Zveza
prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16,
2000 Maribor, z oznako za razpisno komisi-
jo. Imenovanje sekretarja bo opravljeno v
roku 30 dni po preteku roka za vložitev
prijav o čemer bodo kandidati obveščeni v
roku 8 dni po imenovanju.

Zveza prijateljev mladine Maribor

Ob-3418

Univerza v Mariboru, Fakulteta za orga-
nizacijske vede, Prešernova 11, Kranj ob-
javlja prosto delovno mesto

tajnika fakultete
Pogoji:
– visoka ali višja izobrazba ustrezne

smeri,
– vodstvene in organizacijske sposobno-

sti,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri ena-

kih ali podobnih delih,
– znanje enega svetovnega jezika.
Delovno mesto razpisujemo za nedolo-

čen čas, s polnim delovnim časom in štiri-
letnim mandatom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 15 dneh po objavi na naslov:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organi-
zacijske vede, Prešernova 11, Kranj.

Nepopolnih prijav in prijav brez dokazil
ne bomo obravnavali.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede

Št. 133/97 Ob-3419

Česalnice Ljubljana, d.d., Luize Pesja-
kove 9, Ljubljana razpisujejo delovno me-
sto

direktorja – delavca s posebnimi poob-
lastili in odgovornostmi

Za direktorja, d.d., je lahko imenovan,
za dobo 5 let, kdor poleg splošnih z zako-
nom določenih pogojev izpolnjuje še na-
slednje pogoje:

1. da ima visoko ali višjo izobrazbo eko-
nomske smeri,

2. da ima najmanj 5 let delovnih izku-
šenj,

3. da ima najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj na vodstvenih delih,

4. da ima sposobnost za organiziranje in
vodenje dela v d.d.,

5. da dobro pozna dejavnost frizerskih
in kozmetičnih salonov,

6. da je državljan Republike Slovenije.
Kandidati naj k prijavi priložijo predlog

programa dela v Česalnicah Ljubljana, d.d.,
za naslednje petletno obdobje.

Direktorja bo imenoval nadzorni svet Če-
salnice Ljubljana, d.d.

Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo
v 8 dneh po objavi na naslov: Česalnice
Ljubljana, d.d., Luize Pesjakove 9, Ljublja-
na z oznako »za razpis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Česalnice Ljubljana, d.d. Ljubljana

Št. 243/07 Ob-3349

Razpisna komisija Kobilarne Lipica na
podlagi sklepa sveta in na podlagi statuta
javnega zavoda Kobilarna Lipica ponovno
razpisuje delovno mesto

direktorja javnega zavoda Kobilarna
Lipica

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izku-

šenj,
– da ima ustrezne organizacijske in

upravljalske izkušnje,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da predloži program dela za mandatno

obdobje.
Mandat traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, na naslov: Kobilarna
Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako “za
razpisno komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Kobilarna Lipica

Št. 130-1/97 Ob-3350

Razpisna komisija za imenovanje na-
mestnika generalnega direktorja, pomočni-
kov generalnega direktorja in direktorjev
podružnic razpisuje skladno z 32. in 34.
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členom statuta Agencije Republike Slove-
nije za plačilni promet delovni mesti

1. direktorja podružnice Maribor,
2. direktorja podružnice Koper.
Pogoja: VII. stopnja strokovne izobraz-

be ekonomske ali druge družboslovne smeri
in 5 let delovnih izkušenj.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi,

življenjepisom in opisom dosedanjih delov-
nih izkušenj sprejema razpisna komisija za
imenovanje namestnika generalnega direk-
torja, pomočnikov generalnega direktorja in
direktorjev podružnic Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tr-
žaška c. 16, 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Centrala Ljubljana

Javna naročila

Namera o javnem naročilu

Ob-3430

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:  Splošna  bolnišnica  Maribor,  kont.
oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljan-
ska cesta 5, Maribor, tel. 315-181, faks
511-388, soba št. 3.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano:
A) sadje in zelenjava:
  1. sadje južno – 3,107.000 SIT,
  2. sadje domače – 11,805.000 SIT,
  3. zelenjava – 35,760.000 SIT.
Obseg skupaj 50,672.000 SIT;
B) kruh in pekovsko pecivo, obseg

21,790.000 SIT;
C) mlevski izdelki in testenine, obseg

6,700.000 SIT;
D) meso:
1. govedina – 40,751.000 SIT,
2. teletina – 7,823.000 SIT,
3. svinjina – 25,333.000 SIT,
4. ostalo sveže meso – 687.000 SIT,
5. izdelki iz mesa (sveži in suhi) –

32,473.000 SIT,
6. perutnina in izdelki iz perutnine –

17,000.000 SIT,
7. ribe (sveže in zrmznjene) – 3,368.000

SIT,
obseg skupaj: 127,415.000 SIT;
E) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena ze-

lenjava in zmrznjeni izdelki, obseg
49,000.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 320,177.000
SIT, začetek 29. 8. 1997 in/ali zaključek 29.
9. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Gregor

Pivec, dr. med.

Ob-3431

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
akad. spec. Rudi Turk, dr. med., Ljubljanska
cesta 5, Maribor, tel. 315-181, faks 511-388.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravstveni potrošni

material:
  1. gotova zdravila, obseg 849,252.390

SIT;
  2. obvezilni material, obseg

207,680.743 SIT;
  3. medicinski potrošni material, obseg

150,282.260 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
1.207,215.393 SIT, začetek 29. 8. 1997 in
zaključek 29. 9.1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Gregor

Pivec, dr. med.
Splošna bolnišnica Maribor

Javni razpisi

Popravek
Ob-3411

Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava
objavlja

podaljšanje roka
za oddajo ponudb po javnem razpisu za
izvedbo glavnega povezovalnega kanala

za Vipavo, Gradišče, Zemono in
Vrhpolje, z navezavo na centralno

čistilno napravo Vipava
Občina Vipava je na podlagi določil za-

kona o javnih naročilih (Ur. list RS, št.
24/97) objavila v Uradnem listu št. 43, z
dne 18. VII. 1997 Ob-3016 javni razpis za
izvedbo glavnega povezovalnega kanala za
Vipavo, Gradišče, Zemono in Vrhpolje, z
navezavo na centralno čistilno napravo Vi-
pava.

V 3. točki javnega razpisa je naveden
rok za oddajo ponudbe, ki se spremeni in
glasi:

Ponudbe morajo biti oddane do 12. sep-
tembra 1997 do 11. ure po lokalnem času
na naslovu, navedenem v razpisni doku-
mentaciji. Odpiranje ponudb bo istega dne
ob  11.30  po  lokalnem  času  na  istem
naslovu.

Ostali pogoji razpisa z dne 18. 7. 1997
ostanejo nespremenjeni.

Občina Vipava

Community of Vipava, Glavni trg 15,
Vipava announces

the extension of time limit
for delivery of offers according to the

tender invitation for construction of the
main connecting sewers from sewerage

system of Vipava, Gradišče, Zemono and
Vrhpolje, with discharge on the central

waste water treatment plant Vipava
On basis of legal regulations on public

procurement (Official Gazette No 24/97) the
Community of Vipava advertised in the Of-
ficial Gazette No 43, dated July 18th 1997,
announcement Ob-3016, invitation to ten-
ders for construction of the main connec-
ting sewers from sewerage system of Vipa-
va, Gradišče, Zemono and Vrhpolje, with
discharge on the central waste water treat-
ment plant Vipava.

Under 3 the date has been changed as
follows:

All the offers shall be submitted by Sep-
tember, 12th 1997 at 11.00 a.m. local time
to the address given at the documentation.
The offers shall be opened at 11.30 a.m. at
the same address.

All the conditions dated July 18th 1997
remain unchanged.

Community of Vipava

Št. 335 Ob-3326

Na podlagi plana investicij in investicij-
skega vzdrževanja za leto 1997, ki ga je
sprejel upravni odbor zavoda na seji 27. 2.
1997, razpisuje Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolod-
vorska 15, Ljubljana

javni razpis
za izbiro, dobavo in zagon

elektro-strojne opreme
1. Naročnik je Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolod-
vorska ulica 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je dobava, vgraditev
in zagon naslednje elektro-strojne opreme.

A) Dobava, montaža in zagon delov za
generalno obnovitev dveh osebnih dvigal
duplex nosilnosti 1050 Kp proizvajalca Ba-
uer vgrajenih v poslovni stavbi Zavoda, Ko-
lodvorska ulica 15, Ljubljana;

B) dobava in montaža parapetnih kana-
lov ter dobava, montaža in zagon elektro
instalacij jakega in šibkega toka z razdelilci
v OE Maribor, v poslovnih prostorih ZPIZ,
Območna enota Maribor, Sodna ulica 15,
Maribor;

C) dobava, montaža in zagon hladilne
centrale z motornimi konvektorji in pripa-
dajočo avtomatiko v OE Nova Gorica, Ki-
dričeva 13, Nova Gorica;

D) dobava, montaža in zagon hladilne
centrale z motornimi konvektorji in pripa-
dajočo avtomatiko v OE Murska Sobota,
Kocljeva ulica 12d, Murska Sobota.

3. Orientacijska vrednost navedene opre-
me in okvirni rok začetka dobave vgradnje
in zagon opreme pod točko:

2A – 36,000.000 SIT dne 31. 3. 1998,
2B – 13,000.000 SIT dne 20. 10. 1997,
2C – 5,900.000 SIT dne 20. 10. 1997,
2D – 4,700.000 SIT dne 20. 10. 1997.
4. Rok dokončanja del pod točko:
2A do 31. 8. 1998,
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2B do 22. 11. 1997,
2C do 22. 11. 1997,
2D do 22. 11. 1997.
5. Kot merila za izbor najugodnejšega

ponudnika bo naročnik upošteval zlasti:
– dokazilo o registraciji podjetja,
– odločbo o dovoljenju za opravljanje

dejavnosti,
– finančna dokazila podjetja BON 1, 2

ali BON 3,
– strukturo kadrov,
– referenčna lista s priporočili,
– kvaliteto in celovitost ponudbe,
– ceno z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– rok dobave in montaže,
– garancijsko dobo del in opreme,
– terminski plan del,
– vzorec pogodbe.
6. Razpisno dokumentacijo in podrob-

nejše informacije dobijo ponudniki na ZPIZ
Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,
od 18. 8. 1997 do 25. 8. 1997 od 8. do 10.
ure po tel. 061/132-41-22 pri Kralj Francu.

7. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu pod točko A morajo najkasneje
do vključno 25. 9. 1997 do 12. ure vložiti
ponudbo na originalni razpisni dokumenta-
ciji osebno v vložišču ZPIZ Slovenije, Ko-
lodvorska ulica 15, Ljubljana.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem
razpisu pod točko B, C, D morajo najkasne-
je do vključno 15. 9. 1997 do 12. ure vložiti
ponudbe na originalni razpisni dokumenta-
ciji osebno v vložišču ZPIZ Slovenije, Ko-
lodvorska ulica 15, Ljubljana.

8. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno dostaviti v zapečatenem
ovoju z oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Elektro-strojna oprema – ZPIZ”.

9. Odpiranje dospelih ponudb pod točko
A bo 26. 9. 1997 ob 9. uri v prostorih Zavo-
da Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

Odpiranje dospelih ponudb pod točkami
B, C, D bo 16. 9. 1997 ob 9. uri v prostorih
Zavoda Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo komisiji predložiti pisna pooblastila za
njihovo navzočnost pri odpiranju ponudb.

10. Ponudbe bo pregledala posebna ko-
misija naročnika. Ponudniki pod točko A
bodo o izidu obveščeni najkasneje do 10. 10.
1997.

Ponudbe bo pregledala posebna komisi-
ja naročnika. Ponudniki pod točkami B, C,
D, bodo o izidu obveščeni najkasneje do
26. 9. 1997.

11. Opcija ponudb mora biti najmanj
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Naročnik ponudniku ne priznava no-
benih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe.

13. Objava ne zavezuje naročnika, da
sklene pogodbo s katerimkoli ponudnikom.

14. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse pogoje iz tega razpisa,
razpisne dokumentacije in razpisnih pogojev.

15. Ponudniki lahko sodelujejo pri posa-
mezni točki iz razpisa.

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Ob-3327

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kont.
oseba Suzana Dolar, dipl. ek., Gosposvet-
ska 1, Slovenj Gradec, tel. 0602/41-031
(211), faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– kirurški laser za potrebe urologije

in ortopedije: Holmium YAG laser za re-
sekcijo mehkih tkiv – 1 kos,

– dobava in montaža fco Splošna bol-
nišnica Slovenj Gradec – podrobnosti v
razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: določi ponudnik.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 9. 1997 do 10. ure,
na naslov Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec, prevzemnik tajništvo bolnišnice, Gos-
posvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
0602/41-031 (210), faks 0602/42-393.

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 9. 9.
1997 ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Slovenj Gradec, odpiranje vodi Suza-
na Dolar, dipl. ek., Gosposvetska 1, Slovenj
Gradec, tel. 0602/41-031 (211), faks
0602/42-393, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, kont. oseba Janez Jeromel, jur.,
Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/41-031 (212), faks 0602/42-393.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1997 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman – potrjen izvod
predložiti na račun številka:
51840-603-34212 – pripis “Laser” Splošna
bolnišnica Slovenj Gradec.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, samo pismeno.
Ponudba mora veljati do: 9. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: prim.

dr. Drago Plešivčnik.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, p.o.

Ob-3328

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik svinca in cinka Mežica v zapira-
nju, d.o.o., Glančnik 6, Mežica, kont. oseba
Ivan Stopar, dipl. inž. rud., Mežica, tel.
0602/35-419, faks 0602/35-193.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebina:
2.1. Geokompozit
Rola širine: 3,5–4 m.
Sestava: sendvič dveh netkanin PP geo-

tekstilov leže po min 200 g/m2 med kateri-
ma je z natrijem aktiviran bentonitni suhi
prah min 3500 g/m2. Sendvič povezuje PP
cik cak v šiti geotekstil min 100 g/m2. Para-
lelni šivi sendviča (deb. min. 8 mm v suhem
stanju) potekajo v razmikih min. 25 mm
vzdolž traku.

Lastnosti: pri tlaku 2 kPa in gradientu i =
10 prepustnost maksimalno 2.5 × 10–10 m/s,
odpornost na vlek min 17 kN/m po dolžini
in 16 kN/m po širini pri raztezkih 22% ozi-
roma 85%. Notranji kot trenja min. 40° in
athezija 54 kPa. Debelina geokompozita min
8 mm.

Količina: 9000 m2. Odpornost na ciklič-
ne spremembe suho, mokro, zamrzal z vzpo-
stavitvijo prejšnjega stanja in lastnosti.

2.2. Najlonska protierozijska mreža
Geomreža naj bo sestavljena iz enojnih

najlonskih vlaken (najlon 6) zaščitenih pred
UV žarki s pigmentom na osnovi saj. Vlak-
na naj bodo valovite oblike in na stikih ter-
mično spojena tako, da ustvarjajo tridimen-
zionalno strukturo z najmanj 90% nezapol-
njenega prostora. Gostota mreže min 25
kg/m3.

Lastnosti: odpornost na UV žarke, gnilo-
bo, glodalce in površinske vode, netoksič-
nost za pitne vode. Temperaturna obstoj-
nost v mejah od –30° do +100°C. Vzdolžna
natezna trdnost vlaken po DIN 53857 2,3
kN/m. Tališče 218°C, mreža pletena v tridi-
menzionalno strukturo in vlakna na križiš-
čih termično spojena. Debelina mreže 20
mm, teža min 25 kg/m3.

Mreža v roli širina 1,9 do 2 m, dolžine
do 100 m.

Količina: 5000 m2.
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico,

da ne izbere nobenega ponudnika.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 10,000.000
SIT, takoj.

4. Dobavni rok: 15 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 8. 1997 do 9. ure,
na naslov Rudnik svinca in cinka Mežica v
zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica.

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 20. 8.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Rudnik svinca
in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., odpira-
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nje vodi Niko Praznik, dipl. inž. rud., Glanč-
nik 6, Mežica, tel. 0602/35-419, faks
0602/35-193.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik svinca in cinka Me-
žica v zapiranju, d.o.o., kont. oseba Niko
Praznik, dipl. inž. rud., Glančnik 6, Mežica,
tel. 0602/35-419, faks 0602/35-193.

8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 9. 1997.
Datum objave razpisa: takoj.
Ime in podpis naročnika objave: Rudnik

svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.,
direktor Danilo Pudgar, dipl. inž. rud.

Rudnik svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o.

Št. 43/1-97/1 Ob-3331

Mercator Kmečka zadruga Sevnica,
z.o.o., Sevnica, Savska cesta 20/c, razpisuje
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)

javni razpis
za izvajanje del na urejanju kmetijskih

zemljišč agromelioracijskega kompleksa
Kal

I. Opis razpisanih del
1. Odstranitev nizke zarasti – grmovja

na kmetijskih površinah.
2. Ruvanje samic z bagrom, opremlje-

nim s hidravljičnim kladivom.
3. Planiranje površin z buldožerjem in

goseničarjem.
4. Ureditev poti – strojna razširitev ter

gramoziranje.
5. Izkop jarkov z bagrom.
Predvidena vrednost: 18,000.000 SIT.
II. Vsebina ponudbe:
1. Cena za efektivno strojno uro za po-

stavke 1., 2., 3., 4. in 5.
2. Cena za kubični meter gramoza.
3. Tehnični podatki strojev.
4. Začetek in dokončanje del.
5. Plačilni pogoji.
6. Veljavnost ponudbe in ostali pogoji.
7. Potrebne priloge, ki jih določa zakon

o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).
III. Rok oddaje ponudbe je 22. 8. 1997

do 12. ure.
IV. Način oddaje ponudb
Ponudba mora biti oddana v razpisa-

nem roku, na naslov Mercator Kmečka za-
druga Sevnica, Savska cesta 20/c, 8290
Sevnica, v zaprti ovojnici, po pošti oziro-
ma osebno.

Na ovojnici mora biti oznaka “Ponudba
Agromelioracija Kal – Ne odpiraj” ter polni
naslov ponudnika.

V. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 8.

1997, ob 13. uri, v prostorih Mercator
Kmečke zadruge Sevnica, Savska cesta 20/c,
Sevnica.

VI. Merila za izbiro izvajalca
Komisija bo pri izbiri izvajalca upošte-

vala reference pri izvajanju tovrstnih del,
plačilne pogoje, roke izvedbe in ceno.

VII. Rok izvedbe del
Dela se bodo predvidoma izvajala v času

od meseca septembra 1997 do meseca de-
cembra 1997.

VIII. Ostali pogoji

Vsa ostala pojasnila in ponudbeno doku-
mentacijo dobite 3. in 4. dan po objavlje-
nem razpisu na naslovu naročnika ali po tel.
0608/41-464.

Oddaja del je pogojena s pridobitvijo fi-
nančni sredstev MKG Republike Slovenije,
zato si naročnik pridržuje pravico do spre-
memb rokov in obseg razpisanih del.

Mercator –Kmečka zadruga Sevnica,
z.o.o.

Št. 0697/97 Ob-3329

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Cankova - Tišina, Tišina 4, kon-
taktna oseba: Franc Adanič, Tišina 4,
tel./faks št: 069/46-650.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Predmet javnega naročila je izgradnja
kanalizacijskega omrežja naselij: Tišina,
Tropovci, Gradišče in Murski Črnci - I.
faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
311,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek oktober 1997 in
zaključek april 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: najnižja cena, reference za
razpisana dela na podobnih objektih, stro-
kovnost ponudnika, cena ponudnika in fik-
snost cen, plačilni pogoji, možnost krediti-
ranja začasnega financiranja, druge ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 5. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov: Občina Cankova - Tišina, Tišina
4, 9251 Tišina.

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 9. 9.
1997 ob 13. uri na naslovu: Občina Canko-
va Tišina, Občinska uprava, Tišina 4, odpi-
ranje vodi Jože Farič, Tropovci, Kolesarska
ul. 17, 9251 Tišina tel. 069/46-215.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Cankova - Tišina,
kontaktna oseba Franc Adanič, Tišina 4,
tel./faks 069/46-650.

9. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago do 12. 8. 1997 za 10.000 SIT,vsak de-
lovnik med 9. in 12. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu
materialnih stroškov, na račun št.: ŽR Obči-
ne Cankova - Tišina, št. 51900-630-76022,

s pripisom: “kanalizacija naselij: Tišina,
Tropovci, Gradišče, M. Črnci - razpisna do-
kumentacija”.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 1. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Cankova - Tišina, župan Alojz Flegar.
Občina Cankova - Tišina

Št. 156/97 Ob-3330

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izgradnjo kanalizacije in čistilne
naprave v naselju Odranci V. faza
1. Naročnik: Občina Odranci, Panonska

33, Odranci, 9232 Črenšovci.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja

kanalizacije in čistilne naprave v naselju
Odranci V. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Predviden začetek del v mesecu sep-
tembru, dokončanje decembra 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– tehnična usposobljenost in strokovnost

z referencami.
6. Investitor si pridržuje pravico spre-

meniti obseg del oziroma izvedbo vseh del,
ki so razpisana, glede na pridobitev sred-
stev Ministrstva za okolje in prostor. Izva-
jalec v tem primeru ni upravičen do odškod-
ninskega zahtevka.

7. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
naročniku vključno do 26. 8. 1997 do 14.
ure.

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj ponudba za
izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v
naselju Odranci V. faza”. Na kuverti mora
biti naslov naročnika, na hrbtni strani ku-
verte pa naslov pošiljatelja.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 8.
1997 v prostorih naročnika, sejna soba ob
12. uri.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 8 dni po odpiranju po-
nudb.

10. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje, določene v razpisni
dokumentaciji.

11. Zainteresirani ponudniki lahko v raz-
pisnem roku dvignejo na naslovu naročnika
pri osebi Kikel Matiji razpisno dokumenta-
cijo.

12. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim naročilom lahko ponudniki dobijo pri
tajniku Kikel Matiji.

Občina Odranci

Ob-3332

JZ Zdravstveni dom Ormož dr. Hrovata
4, Ormož, objavlja na podlagi zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
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javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

strehe na JZ Zdravstveni dom Ormož
1. Investitor: JZ Zdravstveni dom Or-

mož, dr. Hrovata 4, Ormož.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija stre-

he na Zdravstvenem domu Ormož, dr. Hro-
vata 4.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki vsak delovni dan na sedežu investi-
torja od 8. do 12. ure proti plačilu 10.000
SIT na ŽR JZ ZD Ormož št.
52410-603-30944.

4. Orientacijska vrednost del je
8,000.000 SIT.

5. Posebni pogoji investitorja: objekt mo-
ra med rekonstrukcijo strehe normalno funk-
cionirati.

6. Predvideni začetek del je 15. septem-
bra, zaključek pa 15. 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 JZ ZD Ormož je potreb-
no dostaviti najkasneje do ponedeljka 25.
avgusta 1997 do 12. ure na naslov: JZ
Zdravstveni dom Ormož, dr. Hrovata 4,
2270 Ormož, Tajništvo, ko bo tudi javno
odpiranje prispelih ponudb.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni.

JZ Zdravstveni dom Ormož

Ob-3333

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, Maribor, objavlja na podlagi
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo rabljenega vozila za odvoz
odpadkov

1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Maribor, Nasipna 64, Maribor.

2. Predmet javnega razpisa: izbira naju-
godnejšega ponudnika za dobavo rabljene-
ga vozila za odvoz odpadkov.

3. Tehnične zahteve:
– zaželena je šasija znamke Mercedes

ali Iveco,
– vozilo naj ne bo starejše od treh let,
– vozilo in nadgradnja naj bo dobro ohra-

njena;
4. Okvirna cena: predvidena nabavna

vrednost je 10 mio SIT.
5. Plačilni pogoji: po zakonu o javnih

razpisih naročila ni možno avansirati.
6. Dobavni rok: prednost imajo ponud-

niki s čim krajšim dobavnim rokom.
7. Pogoji razpisa:
– dokazilo o rednem servisiranju vozila.
8. Ponudba mora vsebovati:

– 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),

– končno ceno, izraženo v SIT z vklju-
čenimi dajatvami fco kupec,

– dobavni rok,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– tehnične lastnosti vozila,
– starost in stanje vozila,
– dobavni rok,
– garancija,
– druge ugodnosti.
10. Obveznosti naročnika: ta razpis v no-

benem primeru ne zavezuje naročnika, da bi
sprejel katerokoli ponudbo, niti v primeru,
če ta ustreza pogojem razpisa ali celo, če je
ta najcenejša ali najugodnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremuko-
li ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utr-
pel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

11. Oddaja in javno odpiranje ponudb: in-
teresenti morajo oddati ponudbe na naslov
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor, Na-
sipna 64, 2000 Maribor v 21 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS do 12. ure.

Datum javnega odpiranja ponudb bo spo-
ročen vsem ponudnikom pravočasno posla-
nih ponudb in bo v roku 3 dni od izteka
oddaje ponudb.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem odpiranju ponudb imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
“Ne odpiraj” ter “Ponudba: Vozili za odvoz
odpadkov”, naslovom, telefonsko in tele-
faks številko ponudnika ter imenom kon-
taktne osebe.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na naslovu naročnika pri Branku
Kosiju, tel. 305-615 med 8. in 10. uro.

12. Odločitev naročnika: ponudniki bo-
do o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
25 dneh po odpiranju ponudb.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Ob-3334

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske,
OE Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska
c. 10, Kranj, objavlja na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za nabavo reševalnega vozila

1. Naročnik je Zavod Osnovno zdravstvo
Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj, Gos-
posvetska c. 10, Kranj.

2. Predmet razpisa je izvajanje ponudb
za dobavo reševalnega vozila za nenujne
reševalne prevoze.

Reševalno vozilo mora ustrezati slede-
čim zahtevam:

A) Osnovno vozilo:
1. kombi verzija,
2. višina vozila ne sme presegati 2.400

mm,
3. primerno zmogljiv bencinski mo-

tor,
4. pogon 4×4,
5. ABS zavorni sistem,

6. airbag – za voznika in sopotnika,
7. servo volan,
8. vzmetenje prirejeno za reševalna

vozila,
9. signalne naprave, sirene in utripa-

joče modre luči,
10. UKV instalacije,
11. garancija proizvajalca vozila za

reševalno vozilo.
B) Ambulantni prostor:

1. ustrezna klimatizacija prostora –
hlajenje oziroma ogrevanje prostora,

2. možnost nastavitve dodatnega le-
žišča,

3. najmanj 3 sedeži za bolnike,
4. nosila Ferno tip 50-6/155-3, z

ustreznim izvlečnim podvozjem (nosilcem)
– 1 kos,

5. zložljivi stol Ferno model 40 – 1
kos,

6. prenosni aspirator na električni po-
gon – 1 kos,

7. napeljava za kisik – vsaj 2 priključ-
ka (kompatibilni s sistemom Drager) in pro-
stor za kisikovo jeklenko,

8. električna napeljava in 2 vtičnici
za 12 V.

3. Rok dobave: november 1997.
4. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-

ga razpisa morajo k ponudbi predložiti na-
slednje podatke:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni sta-
rejša od treh mesecev,

– reference,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisa tudi po poteku

garancije in seznam pooblaščenih servisov,
– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– dobavni rok,
– vzorec pogodbe.
5. Merila za izbiro so:
– izpolnjevanje tehnične zahteve,
– cena, fiksnost cene in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski roki in servisiranje,
– reference in drugi pogoji ponudnika.
6. Investitor po tem razpisu ni zavezan k

izbiri med prispelimi ponudbami.
7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od

objave. Pisne ponudbe z zahtevanimi podat-
ki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov Zavod Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, OE Zdravstveni dom Kranj, Gospos-
vetska c. 10, 4000 Kranj z oznako “Ne od-
piraj – ponudba za nabavo reševalnega vo-
zila”. Investitor nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.

8. Odpiranje ovojnic s ponudbami in po-
stopek izbire bo izvedla komisija investitor-
ja 26. avgusta 1997 ob 8. uri v prostorih ZD
Kranj, Gosposvetska c. 10, Kranj.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

9. Ponudniki bodo o izbiri pisno poob-
laščeni v roku 8 dni od dneva odločitve
komisije investitorja.

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE ZD Kranj
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Št. 393/97 Ob-3335

Mestna občina Velenje, urad župana in
splošnih zadev, objavlja na podlagi zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Mestna občina Velenje,
urad župana in splošnih zadev, Titov trg 1,
Velenje.

2. Predmet javnega naročila: osebno vo-
zil Golf Syncro, 1,8 cm3, bencin, pogon na
vsa štiri kolesa, bele barve, z airbagi, klima
napravo in štirimi vrati.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,250.000 SIT.

4. Dobavni rok: največ 30 dni po podpi-
su pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– konkurenčna cena in način plačila,
– rok dobave in garancijski roki,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev,
– druge ugodnosti ali popusti ponudni-

ka.
6. Rok za predložitev ponudbe: 10 dni

po objavi razpisa v Uradnem listu RS do
12. ure priporočeno po pošti na naslov na-
ročnika oziroma osebno v tajništvo župana.

Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
z oznako ponudnika na hrbtni strani, ter
opremljena z naslovom naročnika in ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za službeno vozi-
lo”.

Naročnik bo vse nepravočasne in nepra-
vilno opremljene ponudbe neodprte vrnil po-
šiljateljem.

7. Obvezne sestavine ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež ponudni-

ka,
– fiksno ceno, ter možnost plačila na tri

obroke,
– možnost in pogoje odkupa starega vo-

zila po načelu staro za novo in oceno vred-
nosti starega vozila Nissan Pathfinder, let-
nik 1989,

– rok dobave in način servisiranja,
– boniteto ponudnika,
– vzorec pogodbe.
8. Odpiranje ponudb: bo javno, prvi na-

slednji delovni dan po izteku roka za oddajo
ponudb, v sejni sobi št. 1, Mestne občine
Velenje, ob 12. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dneh po javnem odpira-
nju ponudb.

Mestna občina Velenje

Ob-3336

RTV Slovenija, Kolodvorska 2–4, Ljub-
ljana, v skladu z internim pravilnikom o
investicijah, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za PC in ostalo

računalniško opremo
Zato prosimo za celovito ponudbo za:
1. 50 osebnih računalnikov po spodnji

specifikaciji:
– P-133/32 MB RAM,
– 1,2 GB HD,
– 1,44 MB FD,
– 1 MB VIDEO,

– Mini tower ali namizno,
– miška,
– Ethernet kartica PCI (3Com),
– 15” monitor (DP/HS=0.28/Flat Squa-

re, SR=66 kHz, RFR=80 kHz (1024×768).
2. 10 osebnih računalnikov po spodnji

specifikaciji:
– P-133/32 MB RAM,
– 1,2 GB HD,
– 1,44 MB FD,
– 1 MB VIDEO,
– Mini tower ali namizno,
– miška,
– Ethernet kartica PCI (3 Com),
– 17” monitor (DP/HS=0.25/Flat Squa-

re, SR=92 kHz, RFR=72 kHz (1600×1200).
3. 55 osebnih računalnikov po spodnji

specifikaciji:
– P-150/32 MB RAM,
– 1,2 GB HD,
– 1,44 MB FD,
– 2 MB VIDEO,
– Mini tower,
– miška,
– Ethernet kartica PCI (3 Com),
– 17” monitor (DP/HS=0.25/Flat Squa-

re, SR=92 kHz, RFR=72 kHz (1600×1200).
4. 9 osebnih računalnikov po spodnji

specifikaciji:
– Ppro-166 (200)/32 MB RAM,
– 2 GB HD,
– 1,44 MB FD,
– 4 MB VIDEO,
– miška,
– Ethernet kartica PCI (3Com),
– 21” monitor (DP/HS=0.30/Aperture

Grille, SR=94 kHz, RFR=76 kHz
(1600×1200) ESP 1620 $,

– ali 21” monitor (DP/HS=0.28/Flat
Square, ostalo enako) ESP 158 $.

5. 4 Notebook Multimedia računalnike
po spodnji specifikaciji:

– P-133/32 MB RAM,
– 1,4 GB HD,
– 1,44 MB FD,
– 2 MB VIDEO,
– Color LCD (800×600×256),
– zvočna kartica 16 bitna,
– vgrajeni zvočniki,
– CD ROM,
– PCMCIA Ethernet – Fak – Modem kar-

tica (3 Com),
DeskStation.
6. 12 Notebook računalnikov po spodnji

specifikaciji:
– P-120/32 MB RAM,
– 1,3 MB HD,
– 1,44 MB FD,
– Color LCD (800×600),
– PCMCIA Ethernet – Faks – Modem

kartica (3 Com),
Desk Station.
7. 16 17” monitor (DP/HS=0.25/Flat

Square, SR=92 kHz, RFR=72 kHz
(1600×1200).

8. 3 Strežnik za NT 4.0:
– P-200/64 MB RAM (prostor za dva

procesorja),
– 8 GB HD SCSII,
– 1,44 MB FD,
– CD ROM SCSII,
– DAT kasetnik za Backup (4GB) SC-

SII,
– PS 300W,
– Midi tower,

– UPS 1200 W,
– 15” monitor,
– Ethernet kartica PCI 32 bitna (3 Com),
– Windows NT Advance Server 4.0, 5

Users.
9. 1 osebni računalnik po spodnji speci-

fikaciji:
– P-133/32 MB RAM,
– SCSI 2,1 GB HD,
– Rewritable CD, 2× write/6× read, SW,

interni 1,44 MB FD,
– 2 MB VIDEO,
– Mini tower,
– miška,
– Ethernet kartica PCI (3 Com),
– 15” monitor (DP/HS=0.28/Flat Squa-

re, SR=66 kHz, RFR=80 kHz (1024×768).
10. 20 Zvočnih kartic 16 - bit.
11. 19 InkJet tiskalnikov spodnjega ka-

kovostnega razreda (A4).
12. Ink Jet tiskalnikov srednjega kakov-

ostnega razreda (A4),
13. 37 laserskih tiskalnikov srednjega

kakovostnega razreda (A4),
14. 2 barvna laserska tiskalnika formata

A3,
15. 3 matrične tiskalnike za kvalitetno –

profesionalno tiskanje do 5 kopij neskonč-
nega papirja,

16. 1 barvni skaner A4 formata,
17. 1 CD stolp s sedmimi CD ROM-i, z

direktnim priključkom na Ethernet
(TCP/IP),

18. v vseh računalnikih mora biti nalo-
žena EE verzija Windows 95, razen pod 7.
točko, s priloženo OEM licenco. Ponudniki
lahko kot dodatno opcijo ponudijo tudi do-
bavo in instalacijo programskih orodij Mi-
crosoft Works in Office 97,

19. Tračna enota Digital TZ88 Digital
Linear Tape Drive (TZ88N-TA, 20/40 GB
SCSI Tape Table Top),

20. Memorija (RAM) za računalnik Di-
gital Alpha server 1000 – razširitev od
64MB na 512 MB,

21. Memorija (RAM) za računalnik Di-
gital DEC 3000, M8000 – razširitev od 128
MB na 1 GB,

22. Ponudniki naj ponudbe dajo v obliki
predloga pogodbe, ki mora za vsako od po-
nujenih točk iz tenderja vsebovati:

– proizvajalca PC opreme. Če so različni
za posamezne komponente, po komponentah,

– cene po posameznih pozicijah razpisa
v SIT z vključenim prometnim davkom,

– garancijski rok najmanj 24 mesecev,
– roke za dobavo, instalacijo in zaklju-

ček dela,
– način plačila, morebitni kredit,
– za zamudo pri rokih plačilo penalov in

zamudnih obresti za eventualne avanse,
– načine zavarovanja morebitnih avan-

sov in kvalitete opreme.
Ponudbe pošljite v roku 30 dni na na-

slov, RTV Slovenija, Sektor informatike,
Kolodvorska 2–4, 1550 Ljubljana.

Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z oz-
nako “Ponudba PC in ostale računalniške
opreme – Ne odpiraj”.

Ponudbe morajo biti poslane v skladu z
19. členom ZJN.

Merila za izbiro najprimernejšega ponud-
nika bodo:

– cena in plačilni pogoji, (možnost kre-
dita),
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– reference in zanesljivost ponudnika,
– podpora, vzdrževanje in atesti,
– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-

nikov po standardih veljavnih v RS,
– garancija,
– celovitost ponudbe,
– dosedanje uspešno sodelovanje pri do-

bavi in vzdrževanju PC in ostale računal-
niške opreme.

Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša ca. 80,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico do delne-
ga nakupa oziroma, da izbora ne opravi.

Naročnik si pridržuje pravico, da se bo z
izbranimi ponudniki dogovoril o delnih do-
bavah in rokih plačila za delne dobave; po-
nudniki lahko ob ponudbi opredelijo pogoje
za delni sprejem.

Ponudniki se obvezujejo, da bodo na zah-
tevo dobavili dodatne količine opreme pod
relativno enakimi pogoji glede na javno ob-
javljene cene.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Za vse informacije in osnutek pogodbe,
se lahko obrnete na telefon (061) 175-42-25,
ali 175-26-85, Sektor informatike, Janez
Majdič (PC oprema), Zvone Hribar (Digital
oprema).

JZ RTV Slovenija, Ljubljana

Št. 122/97 Ob-3338

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), Občina Trbovlje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za:
a) izgradnjo kolektorja in obnovo

cestišča – Žabja vas, Trbovlje,
b) izgradnjo kolektorja in obnovo

cestišča – Kolonija 1. maja, Trbovlje,
c) izgradnja fekalne kanaliazcije – Ne-

ža, Trbovlje.
1. Naročnik: Občina Trbovlje, Leninov

trg 4, Trbovlje.
2. Predmet razpisa:
a) zakoličba osi ceste, strojni odkup, iz-

kop gradbene jame, polaganje cevi z vsemi
priključitvami, prestavitev komunalnih vo-
dov,

b) zakoličba osi ceste, strojni odkop, iz-
kop gradbene jame, polaganje cevi z vsemi
priključitvami, prestavitev komunalnih vo-
dov,

c) zakoličba lokacij jaškov, izkop grad-
bene jame, polaganje cevi z vsemi priklju-
čitvami.

a), b) in c) evidentiranje sprememb (vpis
v kataster), po izgradnji mora izvajalec
vzpostaviti prvotno stanje okolice ter vseh
objektov in naprav na katerih je prišlo do
poškodb.

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 45,000.000 SIT,
b) 20,000.000 SIT,
c) 6,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva finančna sredstva, pri čemer
ponudnik nima pravice uveljavljanja od-
škodnine v primeru omenjenih sprememb.

4. Rok za izvedbo:
a) september–november 1997,
b) september–november 1997,

c) september–oktober 1997.
5. Merila za izbiro najboljšega ponud-

nika:
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena vrednost,
– reference ponudnika,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– druge ugodnosti ponudnika, ki so za

naročnika pomembne.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-

rila, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje za

opravljanje dejavnosti,
– ponudbeno ceno,
– rok izdelave v koledarskih dneh in ter-

minski plan,
– opcijo ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– referenčno listo,
– garancijske roke za vgrajeno opremo,

naprave in dela,
– ponudbi mora biti priložena še nasled-

nja ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik preučil teren-

ske razmere,
– izjava, da je ponudnik pregledal do-

kumentacijo in da ima ali nima pripombe,
– izjavo da bo ponudnik opravil vsa

dela po svoji ponudbi pravilno, solidno in
kvalitetno in to v skladu z veljavnimi zako-
ni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili
in normami,

– izjavo o strinjanju z razpisnimi po-
goji,

– izjavo da se ponudnik obveže, da bo
v primeru sklenitve pogodbe kot izvajalec
izročil akceptni nalog v višini 10% od vred-
nosti pogodbenih del, kot garancijo za ka-
kovostno in pravočasno izvedbo del.

V ponudbenem dopisu navedite vse pri-
pombe, ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe. Vsa ostala določila bodo obravnava-
na s pogodbo z izbranim izvajalcem.

7. Rok in način oddaje ponudbe
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki

bodo predložene najkasneje do 3. 9. 1997
do 9. ure na naslov Občina Trbovlje, Leni-
nov trg 4, 1420 Trbovlje.

Vsaka ponudba mora biti oddana ločeno
v posebnem ovitku zapečatena in označena
z napisom:

a) “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo ko-
lektorja in obnovo vozišča – Žabja vas–
Trbovlje”,

b) “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo ko-
lektorja in obnovo vozišča – Kolonija 1.
maja–Trbovlje”,

c) “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo fe-
kalne kanaliazcije – Neža–Trbovlje”.

8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Od-
delka za komunalne dejavnosti Občine Tr-
bovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, 3. 9. 1997
ob 10. uri.

9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo vsak delovni dan med 9. in
11. uro do 22. 8. 1997 na Oddelku za komu-
nalne zadeve, Občine Trbovlje.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na podlagi predhodne predloži-
tve dokazila o vplačilu 5.000 SIT nepovrat-
nih sredstev, ki jih nakažejo na ŽR št.

52700-630-1056 – Proračun Občine Trbov-
lje.

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe, zainteresirani ponudniki lahko do-
bijo na Oddelku za komunalne dejavnosti
Občine Trbovlje, tel. 0601/26-255, int. 36,
Mirko Zidar.

10. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

11. Upoštevane bodo samo tiste ponud-
be, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz razpi-
sa, razpisne dokumentacije in pogojev.

Občina Trbovlje

Št. 147/97 Ob-3343

Na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Šentilj objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Šentilj za šolsko leto 1997/98

1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj.

2. Predmet javnega razpisa: prevozi
učencev v osnovne šole v Občini Šentilj, in
sicer za: OŠ Šentilj s podružnico Ceršak,
OŠ Sladki Vrh s podružnico Velka in od-
delki na Vranjem Vrhu za šolsko leto
1997/98.

3. Informacije o razpisu in razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na Ob-
čini Šentilj pri referentu za družbene dejav-
nosti Jožetu Bračku tel. 062/651-133 po ob-
javi razpisa vsak delovni dan med 8. in 13.
uro.

4. Orientacijska vrednost naročila je
11,200.000 SIT.

5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponud-

nika,
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za dejavnost pre-

voza oseb, ki ne sme biti starejše kot 3
mesece,

– točno relacijo za katero se prijavlja,
– podatki o prevoznem sredstvu,
– bruto cena polnega prevoženega km

glede na konfiguracijo terena, oziroma iz-
hodiščno bruto ceno šolske vozovnice v ok-
viru javnega prevoza oseb v prostem in li-
nijskem cestnem prometu,

– plačilni pogoji in fiksnost cene,
– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
Ponudniki oddajo ponudbe za vsako re-

lacijo posebej.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– kakovost ponujene storitve,
– reference pri izvajanju prevoza oseb,
– cena za razpisane prevoze,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudb je 15. dan do

12. ure po objavi razpisa v Uradnem listu
RS. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze” na naslov: Občina Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Gori-
cah. Na kuverti mora biti naslov naročnika
in ponudnika.
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8. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po poteku roka dostave ponudb
ob 12. uri na sedežu Občine Šentilj.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico oddati
naročilo najugodnejšim ponudnikom po raz-
pisanih relacijah prevozov. Prav tako si pri-
držuje pravico, da v primeru odstopa izbra-
nega najugodnejšega ponudnika ali ob neiz-
polnjevanju pogodbenih obveznosti, takoj
prekine pogodbo in povabi k podpisu za
storitev opravljanja prevozov drugega naju-
godnejšega ponudnika po tem javnem raz-
pisu.

Občina Šentilj

Ob-3344

Mestni muzej Idrija na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za obnovo

prostorov Mestnega muzeja Idrija v
gradu Gewerkenegg

1. Naročnik: Mestni muzej Idrija.
2. Predmet razpisa: obnova prostorov

Mestnega muzeja Idrija v pritličju gradu Ge-
werkenegg za potrebe recepcije in sanitarij.

3. Investitor si pridržuje pravico vsled
finančnih razlogov oddati delni obseg od
razpisnega.

Ponudnik nima pravice do uveljavitve
odškodnine iz tega naslova.

4. Orientacijska vrednost del v nasled-
njem obsegu:

– gradbeno-obrtniška dela,
– strojne inštalacije,
– elektro inštalacije je 16,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je 1. okto-

ber 1997 in zaključek 1. december 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
a) upoštevanje razpisnih pogojev,
b) ponudbena cena in finančni pogoji,
c) roki izvedbe,
d) garancijski roki,
e) reference na gradnji kulturnozgodo-

vinskih objektov,
f) celovitost ponudbe,
g) ostale ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik,
h) veljavnost ponudbe je minimalno šest-

deset dni,
i) najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
7. Ponudba mora vsebovati vse elemente

zahtevane z javnim razpisom in navodilom
ponudnika za izdelavo ponudbe, ki je prilo-
ga razpisne dokumentacije.

8. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
niki morajo ponudbe dostaviti po pošti ali
osebno na naslov Mestni muzej Idrija, Pre-
lovčeva ulica 9, v zaprti kuverti z oznako
“Javni razpis – recepcija Mestnega muzeja
Idrija – Ne odpiraj” do 21. avgusta 1997 do
12. ure. Na kuverti mora biti razviden po-
nudnik.

9. Ponudbe bomo javno odpirali dne 21.
8. 1997 v upravnih prostorih Mestnega mu-
zeja Idrija, Prelovčeva ulica 9, Idrija.

10. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni najkasneje do 2. 9. 1997.

11. Razpisna dokumentacija je na razpolago
v tajništvu Mestnega muzeja Idrija vsak delov-
nik od 11. do 14. ure, tel. 065/71-135. Ponudniki

morajo pred prejemom razpisne dokumentacije
predložiti dokazilo o plačilu 10.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun Mestnega muzej
Idrija 52020-603-30832 sklic. 297010.

Mestni muzej Idrija

Št. 81/74-142 Ob-3345

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Elektro - Slovenija, d.o.o., kont. osebi Miloš
Ljubič in Martin Hostnik, Hajdrihova 2, Ljub-
ljana, tel. 386 61 219-489, faks 386 61
219-480.

2. Predmet javnega naročila: DV 2×110
kV Kleče - Okroglo:

a) ponudba za dobavo OPGW, obešalne
opreme in kabelskih spojk (projekt za raz-
pis – mapa št. ME02),

b) ponudba za montažo OPGW,  obešal-
ne opreme in kabelskih spojk ter demontažo
obstoječe  zaščitne vrvi (projekt za razpis –
mapa št. ME03),

c) ponudba za optični kabelski sistem –
dobava in montaža končne kabelske opre-
me z meritvami kabelskega sistema, uvod-
nih kablov in montaža kabelskih spojk (pro-
jekt za razpis – mapa št. ME04).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:

a) 130,000.000 SIT,
b) 30,000.000 SIT,
c) 15,000.000 SIT.
Začetek 9. 8. 1997 in/ali zaključek 8. 9.

1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del:

predmet j.n. čas v mesecih začetek zaključek

a) 1 oktober 1997 november 1997
b) 3 november 1997 februar 1998
c) 1 februar 1998 marec 1998

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju: druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

To ne velja za ponudnike iz držav z med-
narodnim sporazumom z RS.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Elektro - Slovenija, d.o.o., prev-
zemnik sektor za investicije, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. 386 61 219-489, faks
386 61 219-480, soba št. 2C.11.

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 bo 9. 9. 1997 ob:
a) 9. uri,
b) 10.30,
c) 12.30,
na naslovu: Elektro - Slovenija, d.o.o.,

odpiranje vodi Miloš Ljubič, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 386 61 324-995, faks 386 61
13-19-296, sejna soba IV. nadstr.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
kont. osebi Nuša Kodrič in Andreja Mihevc,
Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 386 61
219-489, faks 386 61 219-480, soba št.
2C.11.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go  do  25.  8.  1997  za  100.000 SIT  za
eno mapo, vsaka naslednja mapa pa po
40.000 SIT.

Način plačila: za virmanom – z oznako
DV 2×110 kV Kleče - Okroglo:

a) mapa št. ME 02,
b) mapa št. ME 03,
c) mapa št. ME04,
na žiro račun št. 50106-601-90093 pri

agenciji za plačilni promet.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Elektro - Slvoenija, d.o.o., kont. osebi
Miloš Ljubič in Martin Hostnik, Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. 386 61 219-489, faks 386
61 219-480.

Ponudba mora veljati do: 8. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Ivo

Banič.
Elektro - Slovenija, d.o.o.

Ljubljana

Št. 77/97 Ob-3346
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) Mercator - Zgornjesavinj-
ska kmetijska zadruga Mozirje z.o.o., kot
investitor objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

strojnih zemeljskih del pri
agromelioracijah kmetijskih površin na

128 kmetijah z območja
zgornjesavinjskih občin: Mozirje,

Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče
na skupni površini 431,88 ha

1. Naročnik: Mercator - Zgornjesavinj-
ska kmetijska zadruga Mozirje, z.o.o. Mo-
zirje, Cesta na Lepo Njivo 2.

2. Naziv objekta: “Agromelioracije
128/97”.

3. Lokacija:
Občina Mozirje – 32 kmetij, 146,84 ha,
Občina Nazarje –  27 kmetij, 56,07 ha,
Občina Gornji Grad – 25 kmetij, 63,07 ha,
Občina Ljubno – 16 kmetij, 38,79 ha,
Občina Luče – 28 kmetij, 127,11 ha.
4. Predmet razpisa: strojna zemeljska de-

la na kmetijskih zemljiščih, in sicer:
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– buldožerska dela (krčitve, planiranje)
– 5.736 ur,

– izkop in zasip dren. jarkov 50/60 cm –
40.516 m.

5. Okvirna vrednost: 61 milijonov SIT.
6. Roki:
a) za pričetek del oktober 1997,
b) za dokončanje del april 1998.
7. Razpisni pogoji: ponudniki morajo v

razpisnem roku predložiti naročniku:
– ponudbeni predračun z upoštevanim

prometnim davkom,
– kopijo odločbe za opravljanje dejav-

nosti (registracijo!),
– dokazilo o referencah za agromeliora-

cijska dela,
– izjavo, da ne bodo uveljavljali odškod-

ninskega zahtevka v primeru, da sredstva za
sofinanciranje ne bi bila odobrena.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference za tovrstna dela,
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
9. Razpisna dokumentacija je na vpogled

na sedežu investitorja vsak dan od 7. do 10.
ure pri kmetijski svetovalni službi – tel.
063/832-251.

10. Razpisni rok: 30 dni po objavi razpi-
sa.

Ponudbe morajo biti dostavljene v zape-
čateni ovojnici z oznako “ne odpiraj – po-
nudba!

11. Javno odpiranje ponudb: 8. septem-
bra 1997 ob 9. uri na sedežu naročnika v
Mozirju (v sejni sobi Zadruge). Predstavni-
ki ponudnikov morajo komisiji predložiti
pisno pooblastilo!

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni od dneva odpiranja ponudb.

Mercator - Zgornjesavinjska KZ
Mozirje

Št. 88/97-2 Ob-3347

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

ureditev parkirišča
1. Investitor: Zavod za duševno in živč-

no bolne Hrastovec–Trate.
2. Predmet javnega naročila: ureditev

parkirišča v zavodu Hrastovec.
3. Orientacijska vrednost del: 14,000.000

SIT.
4. Predviden pričetek del: 15. 9. 1997,

dokončanje del 30. 10. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so: ponudbena cena, način plačila in fik-
snost cen, reference pri izvajanju tovrstnih
del, strokovna usposobljenost ponudnika in
priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje tovrstne dejavnosti, popol-
nost ponudbe, garancijska doba, rok izved-
be, druge ugodnosti.

Opomba: ni nujno, da je najcenejša po-
nudba tudi najugodnejša.

6. Razpisni  pogoji: vsi, ki želijo sodelo-
vati na razpisu morajo v razpisnem postop-
ku  predložiti pisno ponudbo. Ponudba mo-
ra vsebovati:

– podjetje oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– reference o že opravljenih delih,
– ostale ugodnosti in osnutek pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe je najkasneje

31. dan po objavi v Uradnem listu RS do 12.
ure na naslov Zavoda za duševno in živčno
bolne Hrastovec–Trate, Hrastovec 22, 2230
Lenart v Slovenskih Goricah.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za ureditev
parkirišča”.

8. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak delovni dan od 8. do 10.
ure na upravi zavoda pri Borisu Detela.

9. Javno odpiranje ponudb bo 31. dan po
objavi v Uradnem listu S ob 13. uri na sede-
žu zavoda.

10. Predstavnik ponudnika mora komisi-
ji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico mož-
nosti pogajanja s ponudniki v postopku pri-
prave analize ponudb.

Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec–Trate

Ob-3364

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Ve-
lenje, tel. 063/856-151.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za izbiro
izvajalca za gradnjo fekalne kanalizacije
II. faza Škale zahod v dolžini 1.223 m iz
PVC cevi DN 160 in DN 250.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 23,000.000
SIT, začetek 13. 8. 1997 in zaključek 2. 9.
1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 10. 1997 in za-
ključek 30. 10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji

– cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference,
– rok.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 4. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Mestna občina Velenje, prevzem-
nik Urad za javne gospodarske službe, Ti-
tov trg 1, 3320 Velenje, tel. 063/855-610,
soba št. IV/6.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponduba – 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 4. 9. 1997,
ob 13. uri na naslovu: Mestna občina Vele-
nje, odpiranje vodi Tone Brodnik, Titov
trg 1, Velenje, tel. 063/855-610, soba
št. IV/6.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: Mestna občina Velenje tajništvo Urada
za javne gospodarske službe, Titov trg 1,
Velenje, tel. 063/855-610, soba št. IV/6.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu pri kont. osebi Vladu Videmšek, tel.
063/893-341.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum dodelitve naročila:

10. 9. 1997.
Mestna občina Velenje

Št. 02/04/97 Ob-3365

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
ureditev prezračevanja aeracijskega
bazena na centralni čistilni napravi

Kasaze v Občini Žalec
1. Investitor je Občina Žalec. Ulica Sa-

vinjske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

ureditev prezračevanja aeracijskega bazena
na centralni čistilni napravi Kasaze v Obči-
ni Žalec in obsega gradbeni del, nabavo in
montažo strojne, merilne, krmilne in regu-
lacijske opreme ter inštalacije.

3. Orientacijska vrednost del je
50,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je jesen
1997, rok končanja pa v letu 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– vsebina in kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost in reference,
– garancije.
6. Ponudniki morajo, ne glede na način

dostave, posredovati ponudbo (dva izvoda)
v zaprti kuverti z oznako Ne odpiraj – po-
nudba za prezračevanje aeracijskega baze-
na na ČN Kasaze, imenom in naslovom po-
nudnika, na naslov investitorja do 3. 9. 1997
do 12. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
3. 9. 1997 ob 12.30 v prostorih investitorja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

8. Ponudba mora vsebovati vse elemente
v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97). Poleg registracije je potrebno pred-
ložiti tudi odločbo upravne enote.
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9. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve pri
Marjani Kopitar. Za dvig dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o plačilu
stroškov priprave razpisne dokumentacije v
višini 10.000 SIT na ŽR proračuna Občine
Žalec, št. 50750-630-10238.

10. Investitor si pridržuje pravico da:
– glede na ostale kriterije najcenejše po-

nudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopi od oddaje del po tem razpisu

ali da izbere samo delno ponudbo, ne glede
na razloge,

– v pogodbi določi podrobnejše pogoje.
V navedenih primerih ponudnik nima

pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

Občina Žalec

Št. 67/97 Ob-3366

Dom starejših občanov Ljubljana-Šiška,
Kunaverjeva 15, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo ravne

strehe
1. Predmet razpisa: sanacija ravne strehe

na objektu Doma starejših občanov Ljublja-
na-Šiška, Kunaverjeva 15, Ljubljana.

2. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dobijo vsak delovni dan na sedežu investi-
torja od 8. do 12. ure v tajništvu DSO Ljub-
ljana–Šiška, Kunaverjeva 15, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila je
8,800.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri adaptaciji tovrstnih ob-
jektov,

– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– garancijska doba,
– rok izvedbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
5. Rok za oddajo ponudbe: 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni

ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 1. septem-
bra 1997 ob 12. uri v tajništvu DSO Ljublja-
na-Šiška, Kunaverjeva 15, Ljubljana.

7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.

DSO Ljubljana-Šiška

Ob-3370

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ormož, kont. oseba Andrej Ze-
lenik, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 701-721, soba št. 13.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: javni razpis za iz-
vedbo večjih vzdrževalnih del na lokal-
nem cestnem omrežju v Občini Ormož.

3. Orientacisjka vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: v enem mesecu.
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 29. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov, Občina Ormož, prevzemnik Ga-
briela Klemenčič, Ptujska c. 6, 2270 Or-
mož, tel. 062/701-041, faks 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 1. 9. 1997 ob
12. uri na naslovu: Občina Ormož, Ptujska,
odpiranje vodi Pavla Ivanuša, c. 6, Ormož,
tel. 062/701-041, faks 701-721, soba št. 15.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Občina Ormož, kont. oseba
Marinka Vajda, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 701-721, soba št. 5.

Razpisna dokumnetacija je na razpolago
do 18. 8. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Občina Ormož, kont.
oseba Andrej Zelenik, Ptujska c. 6, Ormož,
tel. 062/701-041, faks 701-721, soba št. 13.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 29. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 19. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Vili Tro-

fenik.

Ob-3369

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ormož, kont. oseba Andrej Ze-
lenik, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 701-721, soba št. 13.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Rakovski vrh–Koračice–Trnovci v KS Sv.
Tomaž.

3. Orientacisjka  vrednost  naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: v dveh 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 8. 9. 1997 do 13. ure,
na naslov, Občina Ormož, prevzemnik Ga-
briela Klemenčič, Ptujska c. 6, 2270 Or-
mož, tel. 062/701-041, faks 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 9. 9. 1997 ob
8. uri na naslovu: Občina Ormož, odpiranje
vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6, Ormož,
tel. 062/701-041, faks 701-721, soba št. 15.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ormož, kont. oseba
Marinka Vajda, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 701-721, soba št. 5.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 8. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Občina Ormož, kont.
oseba Andrej Zelenik, Ptujska c. 6, Ormož,
tel. 062/701-041, faks 701-721, soba št. 13.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 8. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Vili Tro-

fenik.
Občina Ormož

Ob-3371

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
kov:

  1. Občina Muta – Stanovanjski sklad,
kont. osebi Jože Koprivnik in Silva Skutnik,
Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/61-823, faks
0602/61-114 in

  2. Ponudba, d.d., Partizanska 2, Radlje,
kont. oseba Jože Planinšič, tel. 0602/71-187,
faks 73-003.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  izgradnja  poslov-
no-stanovanjskega objekta na Zg. Muti.

3. Orientacijska vrednost naročila
80,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: v osmih mesecih in/ali
po podpisu pogodbe.

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 8. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Muta, prevzemnik tajniš-
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tvo, Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/61-114,
faks 0602/61-114.

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 9. 9. 1997 ob
10. uri, na naslovu: Občina Muta, odpiranje
vodi Silva Skutnik, Glavni trg 17, Muta, tel.
0602/61-114, faks 0602/61-114.

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: Občina Muta, kont. osebi
Jože Koprivnik in Petra Pečoler, Glavni trg
17, Muta, tel. 0602/61-114, faks
0602/61-114.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 8. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman ali položnica na
račun številka: 51860-630-25685.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko, če ne: Ponudba, d.d.,
kont. oseba Jože Planinšič, Partizanska 2,
Radlje, tel. 0602/71-187, faks 0602/73-003.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 8. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Silva

Skutnik.
Občina Muta

Št. 30/97 Ob-3373

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Železniki, Trnje 20, Železniki.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena in asfalter-
ska dela obnove odsekov lokalnih cest v
Občini Železniki.

3. Orientacijska vrednost naročila: 15
mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1997 in zaključek 20. 10. 1997.

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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 1. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Lokainvest, d.o.o., prevzemnica
Anka Gregorc – tajništvo, Kapucinski trg 7,
4220 Škofja Loka, tel. 624-070, faks
624-117, soba št. 401.

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 1. 9. 1997 ob
12.15, na naslovu: Lokainvest (zastopnik
naročnika), odpiranje vodi Lado Bernard,
gr. teh., Kapucinski trg 7, Škofja Loka, tel.
624-070, faks 624-117, sejna soba IV. nad-
stropje.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Lokainvest, kont. oseba La-
do Bernard, gr. teh., Kapucinski trg 7, Škof-
ja Loka, tel. 624-070, faks 624-117.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmansko ali gotovinsko
na račun številka: 51510-601-11191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 9. 1997.
Občina Železniki

Št. 122/5-97 Ob-3372

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

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, e-mail ob-
cina.crnomelj@siol.net, soba št. 4/II.

2. Predmet javnega naročila:
Navedba vsebine: prevozi osnovnošol-

skih otrok v Občini Črnomelj v šolskem
letu 1997/1998 za naslednje šole: OŠ Mira-
na Jarca Črnomelj, OŠ Loka Črnomelj, OŠ
MŠN Črnomelj, OŠ Vinica, OŠ Dragatuš,
OŠ Stari trg.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1997 in/ali zaključek 24. 6. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 8. 1997 do
12. ure, na naslov Občina Črnomelj, prev-
zemnika Anica Poljak in Jože Perušič, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, tel. 068/52-040,
faks 068/51-117, e-mail obcina.crnomelj-
@siol.net, soba št. 29.

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 28. 8. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Črnomelj,
odpiranje vodi Slavica Novak Janžekovič,
Trg svobode 3, Črnomelj, tel. 068/52-040,
faks 068/51-117, e-mail obcina.crnomelj-
@siol.net, soba: mala sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 8. 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,
e-mail obcina. crnomelj@siol. net, soba št.:
4/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1997 za 1.000 SIT.

Način plačila: virman ali na blagajni ob-
čine na račun številka: 52110-630-40302.

Ponudba mora veljati do: 31. 8. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 12. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Andrej

Fabjan, župan Občine Črnomelj.
Občina Črnomelj

Ob-3377

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Velenje, Urad za JGS,
Titov trg 1, Velenje, kont. oseba Mira Ko-
kot, gr. tehn., Koroška cest 37b, Velenje,
tel. 063/856-251, faks 063/855-796, soba št.
22.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava in ureditev
odplinjanja na Deponiji komunalnih od-
padkov v Velenju, II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni, začetek 1. 10. 1997
in/ali zaključek 15. 11. 1997.

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 bodo upoštev-
ane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 9. 1997 do 10. ure,
na naslov Komunalno podjetje Velenje,
prevzemnik Mira Kokot, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 22.

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 8. 9. 1997 ob
11. uri, na naslovu: Mestna občina Velenje,
odpiranje vodi Tone Brodnik, inž. var., Ti-
tov trg 3, Velenje, tel. 063/856-151, faks
063/856-272, soba št. 1.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Vele-
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nje, kont. oseba Mira Kokot, Koroška c.
37b, Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 22.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 18. 8. do 22. 8. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun šte-
vilka: 52800-601-46145.

Ponudba mora veljati do: 8. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Komu-

nalno podjetje Velenje, direktor Marijan Je-
dovnicki, dipl. inž. kem.

Komunalno podjetje Velenje

Ob-3388

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za pravosodje RS, kont. ose-
ba Gabrijel Učakar, Župančičeva 3, Ljub-
ljana, tel. 061/17-85-209, faks
061/12-61-050, soba št. 109a.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) pohištvo pisarniško za 70 kabine-

tov,
b) omare lesene – rolo kosov 40,
c) stoli pisarniški razni kosov 380,
d) mize računalniško-tiskalniške kosov

65,
e) oprema kovinska za sodni arhiv lo-

kacija 1.
3. Orientacijska vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 45 dneh, začetek 15. 9.
1997 in zaključek 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 upoštev-
ane preference za domače ponudnike v
višini 15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 8. 1997 do 14. ure,
na naslov Ministrstvo za pravosodje RS,
prevzemnik vložišče Ministrstva, Županči-
čeva ul. 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-209, faks 061/12-61-050.

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 pra-
vosodje RS, odpiranje vodi Sašo Sever, Žu-
pančičeva ul. 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-236, faks 061/12-61-050.

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
dokumentacijo: Ministrstvo za pravosodje
RS, kont. oseba Gabrijel Učakar, Županči-
čeva ul. 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-209,
faks 061/12-61-050, soba št. 109a.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 8. 1997 od 8. do 10. ure.

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Tomaž

Marušič, minister.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-3397

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Gorenja vas-Poljane, kont. ose-
ba Ivan Petrovčič, referent za komunalno in
gospodarsko infrastrukturo, Poljanska cesta
87, Gorenja vas, tel. 064/681-536, faks
064/681-537.

2. Predmet javnega naročila: blago, grad-
bena dela, storitve.

Navedba vsebine:
A) dobava in montaža strojne opreme

za črpališče in GN v Gorenji vasi,
B) dobava in montaža strojne opreme

za ČN v Poljanah,
C) izgradnja meteornih in sanitarnih

kanalov iz zazidalnega področja “Doben-
ska Amerika”,

D) izgradnja kanala S-1 (nadaljeva-
nje).

3. Orientacijska vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 6 mesecih, začetek 15. 10.
1997 in/ali zaključek 15. 3. 1997.

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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Gorenja vas-Poljane, prev-
zemnica Anica Nadiževec, Poljanska cesta
87, 4224 Gorenja vas, tel. 064/681-536, faks
064/681-537, 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 8. 9. 1997 ob
12.30, na naslovu: Občina Gorenja vas-Po-
ljane, odpiranje vodi Ivan Petrovčič, Po-
ljanska cesta 87, Gorenja vas, tel.
064/681-536, faks 064/681-537.

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: Občina Gorenja vas-Polja-
ne, kont. oseba Ivan Petrovčič, Poljanska
cesta 87, Gorenja vas, tel. 064/681-536, faks
064/681-537.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 9. 1997 za 10.000 SIT, način plačila:

z virmanom na račun številka:
51510-630-0050225.

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: 15. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 19. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Ivan

Petrovčič.
Občina Gorenja vas-Poljane

Ob-3378

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Občina Ra-
če-Fram, Grajski trg 14, kot naročnik ob-
javlja

javna razpisa
za oddajo del:
1. Preplastitev in delna razširitev ce-

ste v Ranče:
I. del (od šole do mostu)
II. del (od mostu do stanovanjskih blo-

kov)
Orientacijska vrednost del za I. in II. del

znaša 5,000.000 SIT.
2. Preplastitev ceste v Morje
Orientacijska vrednost del znaša

7,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo in strokovne in-

formacije ponudniki lahko dobijo na Občini
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, pri Božu
Štauberju – samostojnemu ref. za komunalo.

Predvideni rok izvajanja del je en mesec
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro ponudbe so ponudbena
cena, reference ponudnika, rok izvedbe del,
garancijski rok, pravočasno izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti za naročnika na do-
sedaj sklenjenih pogdbah in izpolnjevanje
ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 8. 1997 do 10. ure na naslov:
Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327
Rače.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za:

1. »Preplastitev ceste v Ranče«,
2. »Preplastitev ceste v Morje«.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1997

ob 11. uri v prostorih Občine Rače-Fram,
Grajski trg 14.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Rače-Fram

Ob-3379

Občina Laško, Mestna ul. 2, Laško, na
podlagi določil zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije (Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov predšolskih (mala

šola) in osnovnošolskih otrok v občini
Laško v šolskem letu 1997/98

1.  Naročnik: Občina Laško, Mestna ul.
2, Laško.
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2.  Predmet razpisa: prevozi osnovno-
šolskih otrok za osnovne šole Antona Aš-
kerca Rimske Toplice, Primoža Trubarja
Laško in Vrtca Laško za šolsko leto 1997/98
na naslednjih relacijah:

Henina – Jurklošter – Rimske Toplice,
Lažiše – Lože – Vodiško – Brstovnica –
Globoko – Rimske Toplice, Širje – Zidani
Most – Rimske Toplice, Veliko Širje – Rim-
ske Toplice, Udmat – Rimske Toplice, Se-
draž – Brezno – Rimske Toplice, Trnov hrib
– Sevce – Rimske Toplice, Blatni vrh –
Jurklošter;

Rifengozd – Laško, Doblatina – Laško,
Debro – Laško, Šmohor – Laško, Ojstro –
Laško, Stopce – Laško, Vrh nad Laškim –
Žigon – Selo, Laška vas – Vrh nad Laškim,
Rečica – Zg. Rečica, Strmca – Laško, Strm-
ca – Laško, Vel. Grahovše –Laško, Trobni
dol –Laško.

3.  Prevoz na razpisanih relacijah se
opravlja v obe smeri, zjutraj pred začetkom
pouka in po pouku od 1. 9. 1997 do 30. 6.
1998.

4. Orientacijska vrednost naročila je
54,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvaliteta vozil,
– reference pri dosedanjem opravljanju

prevozov otrok,
– cena za razpisani km,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in sedeža ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti v katero sodijo razpisana dela,
dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni,

– reference podjetja ali posameznih iz-
vajalcev, ki so jih ponudniki na tem področ-
ju pridobili z dosedanjim delom, predvsem
pri prevozu otrok,

– ponudbo, z navedbo števila km, ki jih
bo ponudnik zaračunal za prevoz učencev
pri posamezni relaciji glede na obstoječi
vozni red in ceno km, vključno s prometnim
davkom,

– podatke o prevoznih sredstvih,
– strukturo cene,
– način obračunavanja storitev,
– način določanja korekcije cene,
– datum do katerega ponudba velja, pri

čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 45 dni od dneva poteka razpisa,

– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
naročniku.

7. Rok za predložitev ponudb je 20 dni.
Rok prične teči naslednji dan po objavi

javnega razpisa. Ponudbe pošljite ali osebno
dostavite na naslov: Občina Laško, Mestna ul.
2, Laško, Oddelek za družbene dejavnosti.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in označene s pripisom: »Ne odpiraj, po-
nudba za javni razpis za prevoz predšolskih
(mala šola) in šolskih otrok v občini Laško”

Na ovojnici mora biti obvezno naveden
tudi ponudnik.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po preteku za oddajo ponudb, in sicer v
sejni sobi občine Laško, Mesta ul. 2, Laško,
ob 13. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba za opravljanje prevozov učencev za
šolsko leto 1997/98.

9. Ponudniki bodo o razpisu obveščeni v
8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Laško

Št. 3/97 Ob-3380

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, 24/97) Občina Domžale, Ljubljanska
69, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izgradnjo otroškega igrišča Osnovne šole
Domžale – samo za gradbeno obrtniška

dela
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-

ska 69.
2. Predmet razpisa: otroško igrišče Ob-

čine Domžale.
3. Okvirna vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del predvidoma september

1997,
– končanje del v 30 delovnih dneh, okto-

ber 1997.
5. Ponudniki morajo k ponudi predložiti:
– dokaz o registraciji za zahtevano de-

javnost,
– strokovno usposobljenost zaposlenih

delavcev in ostale dokumente iz razpisanih
pogojev.

6. Merila za izbor:
– reference na področju predmeta razpisa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Oddaja ponudb: pismene ponudbe je

potrebno oddati v roku do 25. 8. 1997 do
12. ure na naslov: Občina Domžale, Savska
2, 1230 Domžale, v zaprti kuverti z napi-
som »Ne odpiraj in Javni razpis, otroško
igrišče Domžale«.

8. Odpiranje ponudb bo opravila občin-
ska komisija za vodenje javnih natečajev
dne 27. 8. 1997 ob 15. uri v prostorih Obči-
ne Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje –
sejna soba.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni najkasneje v 30 dneh po
oddaji ponudb.

9. Informacije in ostalo
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, oddelek za
družbene dejavnosti, Ljubljanska 69, odkup-
nina razpisne dokumentacije je 4.000 SIT.

V zvezi s postopkom lahko dobite infor-
macije na tel. 061/162 10 28 pri Jožetu Fi-
lipčiču.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkljaju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

Občina Domžale

Št. 352-72/7-97 Ob-3381

Na podlagi zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) objavlja Občina
Rogaška Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

zbirnega kanala 8 v Rogaški Slatini

1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Iz-
letniška ulica 2, Rogaška Slatina.

2. Predmet razpisa: gradnja zbirnega ka-
nala 8 v Rogaški Slatini, dolžine 804 m.

3. Orientacijska vrednost del: 30,000.000
SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je septem-
ber 1997. Rok za dokončanje del je decem-
ber 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (zahtevani avans, mož-

nost kreditiranja ali zamika plačil, po me-
sečnih situacijah),

– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega po-

nudnika je fiksna cena na enoto do konca
gradnje.

Investitor si pridržuje pravico, da v koli-
kor projekt ne bo sofinanciran iz MOP, lah-
ko odstopi od realizacije projekta.

6. Rok za oddajo ponudb je do četrtka
28. 8. 1997 do 12. ure neglede na vrsto
prenosa, na naslov: Občina Rogaška Slati-
na, Izletniška 2, Rogaška Slatina.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena »Ne odpiraj – ponudba za kanal 8«.

7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 1997
ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška Slati-
na. Predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2 na oddelku za okolje in prostor
pri Marjanu Ungarju. Informacije lahko do-
bite na telefon 063/814-222.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 3.000 SIT. Nakazilo nakažete
na žiro račun št. 50730-630-10-217 Občina
Rogaška Slatina s pripisom »Javni razpis za
kanal 8«.

Občina Rogaška Slatina

Št. 681 Ob-3382

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Muta

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov učencev v Osnovno šolo Muta
za leto 1997/98

1. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17,
Muta.

2. Predmet razpisa: dnevni prvozi učen-
cev v šolskem letu 1997/98 v Osnovno šolo
Muta.

3. 
a) Avtobusni prevoz na relacijah:

Bistriški jarek – Muta in nazaj
Gortina – Muta in nazaj

b) Prevoz s kombijem:
Sv. Jernej – Muta in nazaj
Vuzenica – Vuhred – Radlje – Muta in

nazaj (OVI) otroci s težjimi motnjami.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 48-49 – 8. VIII. 1997 Stran 3567

4. Vrednost razpisanih del je 5,500.000
SIT.

5. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe na razpis lahko ponudniki ali nji-
hovi pooblaščenci dvignejo na sedežu Ob-
čine Muta, Glavni trg 17, pri Jožetu Kopriv-
niku.

6. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki z dovoljenjem pristojnega organa za
prevoz otrok.

7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov oziroma fir-

mo ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– velikost vozila (število sedežev), tip in

starost vozila s katerim bo opravljal prevo-
ze,

– reference (izkušnje pri prevozu učen-
cev),

– ceno za km prevoza ali mesečne vo-
zovnice.

8. Ponudniki lahko oddajo ponudbo v pa-
ketu ali pa za posamezno relacijo.

9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo z oznako »Ne odpiraj – šolski prevozi«
mora biti oddana v zaprti ovojnici na na-
slov: Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, 10
dni po objavi v Uradnem listu RS.

10. Odpiranje ponudb bo naslednji dan
ob 12. uri v prostorih Občine Muta, Glavni
trg 17, Muta.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 5 dni.

Občina Muta

Št. 51/97 Ob-3383

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

šolskih prevozov za šolsko leto 1997/98
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Predmet naročila: prevozi otrok na na-

slednjih relacijah:
Proga: Mostje – Gabernik – Grlinci –

Gabernik – Juršinci (šola)_– Sakušak – Sen-
čak – Gomila – Zagorci – Oblaki – Drago-
vič – Juršinci (šola);

razdalja v km: 45,
število učencev: 180,
število voženj: 2,
6.50 Mostje – Juršinci,
7.40 Mostje – Juršinci,
12.20  Juršinci – Mostje,
13.50 Juršinci – Mostje.
3. Informacije o razpisu in razpisno do-

kumentacijo lahko ponudniki dobijo na Ob-
čini Juršinci.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov oziroma fir-

mo ponudnka,
– dokazila za opravljanje prevozov,
– velikost vozila (število sedežev), tip in

starost vozila, s katerim bo opravljal prevo-
ze,

– reference za izvajanje prevozov,
– relacijo, za katere bi lahko opravljali

prevoze,
– ceno za kilometer,
– druge ugodnosti prevoznika.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– kakovost ponujene storitve,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti prevoznika.
6. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za
šolske prevoze« je treba dostaviti v zapeča-
teni kuverti v 10 dneh po objavi na Občino
Juršinci.

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku roka za oddajo po-
nudbe ob 12. uri v sejni sobi Občine Juršin-
ci. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.

9. Naročnik si pridržuje pravico da ob
nepredvidenih spremembah števila učencev,
terminov prevozov ali relacij na začetku šol-
skega leta ali med letom z izbranim ponud-
nikom ne sklene pogodbe oziroma se med
letom sproti dogovarjata za spremembe pre-
vozov.

Občina Juršinci

Ob-3385

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Župančičeva 6, Ljubljana, Slo-
venija, objavlja na podlagi zakona o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za sofinanciranje projektov promocije

trajnostnega razvoja
1. Predmet razpisa: promocija trajnost-

nega razvoja v Sloveniji z naslednjo vsebi-
no:

– promocija trajnostnega gospodarjenja
z vodo.

S tem razpisom bodo prednostno sofi-
nancirane samostojne publikacije (knjižne
izdaje, zborniki, brošure, zloženke in po-
sebne številke periodičnih publikacij) in vi-
deokasete, vezane na vsebino tega razpisa.
Sofinancirane bodo tudi publikacije, ki so
končni izdelek strokovnih predavanj, razi-
skovalnih taborov, okroglih miz in podob-
no, ne bodo pa sofinancirane delavnice, tri-
bune, okrogle mize, tabori, čistilne akcije,
redne televizijske in radijske oddaje, ek-
skurzije, razstave in druge oblike promovi-
ranja trajnostnega gospodarjenja z vodo.

2. Oblike sofinanciranja
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofi-

nanciralo posamezne projekte v višini do
50% vrednosti projekta. Sredstva, namenje-
na sofinanciranju projektov, znašajo
5,000.000 SIT.

3. Pogoji sofinanciranja:
a) projekt, ki bo prijavljen na razpis, mo-

ra biti zaključen do 15. novembra 1997.
b) ponudba mora vsebovati:
– natančno izpolnjene obrazce z oznako

97/1, 97/2 in 97/2a iz razpisne dokumenta-
cije,

– podroben opis predlaganega projekta,
– predvideni začetek in konec projekta,
– predstavitev in reference izvajalcev

projekta,
– predračun z natančno opredelitvijo po-

sameznih stroškov projekta in navedba dru-
gih virov financiranja,

– dokazila o registraciji pravnih oseb
(odločba).

4. Izvajalci
Na razpis se lahko prijavijo fizične in

pravne osebe, registrirane na podlagi zako-
na o društvih, zakona o ustanovah in zakona
o zavodih (razen javnih zavodov in zavo-
dov s pravico javnosti), ki imajo uradni se-
dež na ozemlju Republike Slovenije.

Obvezna razpisna dokumentacija je na
voljo v vložišču Ministrstva za okolje in
prostor, Župančičeva 6, Ljubljana, vsak de-
lovni dan od 9. do 15. ure.

Dodatne informacije o javnem razpisu
dobite na Ministrstvu za okolje in prostor,
Župančičeva 6, Ljubljana, pri Dragici Bra-
tanič (tel. 061/178 5676).

Rok za oddajo ponudb: 28. avgust 1997.
Ponudbe z ustrezno dokumentacijo poš-

ljite na naslov: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici, na kateri mora biti točen naslov. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “ponudba - ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila. Za pravo-
časno vloženo se šteje ponudba, ki bo odda-
na na Ministrstvu za okolje in prostor do
28. avgusta 1997 do 16. ure ali poslana pri-
poročeno po pošti do vključno 28. avgusta
1997. Nepopolno in nepravilno opremljenih
ter nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo obravnavala.

Odpiranje ponudb bo 1. septembra 1997
ob 11. uri v sejni sobi Ministrstva za okolje
in prostor, Župančičeva 6 (4. nadstropje),
Ljubljana.

Ponudniki bodo o odpiranju ponudb pi-
sno obveščeni v osmih dneh po odpiranju.

5. Merila za izbor projektov:
– usklajenost projekta s predmetom raz-

pisa,
– izvedljivost projekta,
– reference izvajalca projekta,
– finančna učinkovitost,
– medijsko odmeven izdelek projekta.

Ministrstvo za okolje
in prostor

Št. 41 Ob-3386

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Kmetijska zadruga
Dobrunje z.o.o.

ponovni javni razpis
za oddajo del za izgradnjo male

akumulacije - na kmetiji Končar Jožice
1. Naročnik: Kmetijska zadruga Dobru-

nje z.o.o., Cesta II. grupe odredov št. 43,
Ljubljana Dobrunje.

2. Predmet razpisa: izgradnja male aku-
mulacije, dovodnih cevovodov, črpališča in
namakalnih cevovodov.

3. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago pri Avsec Marjeti, 7 dni po objavi v
Uradnem listu RS od 9. do 11. ure, v prosto-
rih Kmetijske zadruge Dobrunje z.o.o., Ce-
sta II. grupe odredov 43, Ljubljana Dobru-
nje. Stroške razpisne dokumentacije v viši-
ni 5.000 SIT je potrebno pred dvigom razpi-
sne dokumentacije poravnati na žiro račun
Kmetijske zadruge Dobrunje z.o.o., št. žiro
računa 50102-601-215365.
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4. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la iz 2. točke razpisa znaša 5,900.000 SIT.

5. Predvideni rok za pričetek del je sep-
tember 1997, delo pa mora biti zaključeno v
roku dveh mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisnih del;

– reference in kvaliteta;
– cena;
– roki;
– plačilni pogoji, način zavarovanja iz-

polnitve obveznosti;
– druge ugodnosti.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše

od 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb je 22. 8. 1997

do 14. ure na naslov: Kmetijska zadruga
Dobrunje z.o.o., Cesta II. grupe odredov 43,
1261 Ljubljana Dobrunje. Ponudba mora biti
oddana v zaprti kuverti s pripisom: “Ne od-
piraj - ponudba za izgradnjo male akumula-
cije na kmetiji Končar Jožice”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 8.
1997 ob 12. uri v prostorih Kmetijske za-
druge Dobrunje z.o.o., Cesta II. grupe odre-
dov 43, Ljubljana Dobrunje.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku sedem dni po od-
piranju ponudb.

Kmetijska zadruga Dobrunje z.o.o.

Ob-3387

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) KZ Kočevje, Mozelj 16,
Kočevje razpisuje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo agromelioracije na območju
Občine Dobrepolje – projekt Struge
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega izvajalca za izvedbo agromelioracije
na območju občine Dobrepolje – projekt
Struge.

2. Investitor del je KZ Kočevje, Mozelj
16, Kočevje.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-
rih Kmetijske svetovalne službe, Videm 36,
Videm-Dobrepolje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: popolnost ponudbe, reference,
ponudbena cena, način plačila in fiksnost
cen, opcija ponudbe, starost in moč ter vrsta
gradbene mehanizacije, druge ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT, pri čemer je višina inve-
sticije odvisna od višine pridobljenih držav-
nih sredstev. V primeru, da investitor ne bo
pridobil državnih sredstev, se dela ne bodo
izvajala. V tem primeru tako ponudniki kot
tudi izbrani ponudnik nimajo pravice zahte-
vati kakršnekoli odškodnine.

6. Rok za dostavo ponudb je petnajsti
delovni dan do 8.30. Datum objave v Urad-
nem listu RS, sobote, nedelje in prazniki se
ne štejejo kot delovni dnevi. Ponudniki po-
nudbe lahko pošljejo po pošti ali dostavijo
osebno na naslov: Svetovalna služba Do-
brepolje-Struge, Videm 36, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje, v zapečateni in žigosani

kuverti z oznako “Razpis za izvedbo
agromelioracije Struge”.

7. O datumu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki obveščeni naknadno.

8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v petnajstih dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

KZ Kočevje

Ob-3389

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 ob-
vezni vsebini razpisne in ponudbene doku-
mentacije (Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

kanalizacijskega  sistema  S  v  naselju
Lož

1. Investitor: Občina Loška dolina.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacij-

skega sistema S v naselju Lož.
3. Orientacijska vrednost: ca. 30,000.000

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 situacijah
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 sred-
stev.

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
od 11. 8. 1997 do 14. 8. 1997 od 8. do 10. ure.

11. Rok za oddajo ponudbe je 5. 9. 1997
do 8. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj - ponudba za kanalizacijo
Lož “.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 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.

Ob-3390

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 ob-
vezni vsebini razpisne in ponudbene doku-
mentacije (Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo

asfaltiranega in makadamskega vozišča
na L 2417 Lovranovo - Velike Bloke
1. Investitor: Občina Loška dolina.
2. Predmet razpisa: gradnja vodovodne-

ga zajetja in omrežja za naselje Babno po-
lje.

3. Orientacijska vrednost: ca. 15,000.000
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 sred-
stev.

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 11. 8. 1997 do 14. 8. 1997 od
8. do 10. ure.

11. Rok za oddajo ponudbe je 5. 9. 1997
do 8. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj - ponudba za cesto L-2417
Lovranovo – Velike Bloke.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 1997 ob
10. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

12. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Loška dolina
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Št. 353-24/96 Ob-3392

Na podlagi 1. in 2. odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Občina Lenart objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

obnovo vodooskrbnega sistema
Sv. Trojica v Slov. goricah, I. faza
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Le-
nart v Slovenskih goricah.

2. Predmet javnega naročila: zemeljska,
gradbena in montažna dela.

Navedba vsebine: obnova vodooskrbne-
ga sistema Sv. Trojica v Slovenskih gori-
cah, I. faza, ki obsega izgradnjo naslednjih
cevovodov:

– primarnega cevovoda PEHD 125/10 v
dolžini 920 m;

– primarnega cevovoda LŽ DUKTIL
150 mm v dolžini 760 m;

– sekundarnega cevovoda PEHD 110/10
– šola v dolžini 170 m;

– sekundarnega cevovoda PEHD 90/10
– jezero v dolžini 35 m;

– sekundarnega cevovoda PEHD 110/10
– Cankarjeva, Slovenska in Cafova ulica v
dolžini 1.185 m;

– sekundarnega cevovda PEHD 110/10
– Zg. Senarska - vrh v dolžini 670 m;

– sekundarnega cevovoda PEHD 90/10
– Zg. Senarska - vrh v dolžini 26 m.

3. Orientacijska vrednost naročila je
40,000.000 SIT.

Predvideni čas objave razpisa: začetek
8. 8. 1997 in zaključek 8. 9. 1997.

4. Predvideni rok pričetka del je 1. 10.
1997, rok končanja 30. 4. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente, naštete v navodilu po-
nudnikom za izdelavo ponudbe.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 9. 1997 do
12. ure na naslov: Občina Lenart, Trg osvo-
boditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah, soba št. 29/II.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponduba
za javni razpis – vodovod Sv. Trojica”. Na
kuverti mora biti razviden tudi ponudnik.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9.
1997 ob 12.30 v prostorih Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih go-
ricah, soba 24/II.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje do 23. 9. 1997.

10. Naročnik si pridržuje pravico spre-
meniti količinski in finančni obseg razpisa-
nega javnega naročila, glede na višino pri-
dobljenih sredstev iz sofinanciranj in termin-
ski pritok sredstev. Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.

11. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na Občini Le-
nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, soba št. 29/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS pa do 22. 8. 1997 vsak delovnik med
7. in 13. uro.

12. Dodatna pojasnila razpisne doku-
mentacije lahko zainteresirani ponudniki do-
bijo na Občini Lenart, tel. 062/724-256 (Edo
Zorko) in 062/724-205, int. 49 (Vinko
Kramberger).

Občina Lenart

Št. 226-1/97 Ob-3396

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Brda objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Brda za šolsko leto 1997/98

1. Naročnik Občina Brda, Trg 25. maja
2, Dobrovo.

2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učen-
cev v osnovne šole na območju Občine Br-
da v šolskem letu 1997/98.

3. Splošne informacije lahko ponudniki
dobijo pri službi za gospodarstvo in družbe-
ne dejavnosti na Občini Brda. Konkretne
informacije o voznem redu, relacijah in dol-
žinah relacij za prevoz učencev v šolo pa
ponudniki dobijo pri ravnatelju Osnovne šo-
le Dobrovo.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cene za kilometer razpisanih prevozov,
– reference pri izvajanju prevozov,
– zanesljivost prevozov,
– plačilni pogoji.
5. Rok za oddajo ponudb je 28. 8. 1997

do 15. ure. Ponudbe se oddajo na Občini
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

Ponudbe morajo biti zapečatene in ozna-
čene z oznako: Ne odpiraj, ponudba za jav-
ni razpis za šolske prevoze.

6. Javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Občine Brda, Trg 25.
maja 2, Dobrovo.

7. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba za opravljanje prevozov učencev v
šolskem letu 1997/98.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni do 1. 9. 1997.

Občina Brda

Št. 18/97 Ob-3401

Javni razpis
za izbiro izvajalca – asfaltnih del na

lokalni cesti Sp. Ključarovci–Runeč in v
naselju Dolga lesa

1. Naročnik: Krajevna skupnost Ormož,
Skolibrova 17.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
asfaltiranje lokalne ceste Sp. Ključarovci–
Runeč in asfaltiranje ceste v naselju Dolga
lesa.

V okviru razpisa se predvideva priprava
podlage in asfaltiranje ca. 3.900 m2 ceste in
preplastitev ca. 2.000 m2 ceste.

3. Okvirna vrednost del znaša 11,6 mili-
jona SIT.

4. Rok izvedbe: dela morajo biti dokon-
čana v 30 dneh po podpisu pogodbe.

5. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
delovnik med 8. in 10. uro na sedežu KS,
Skolibrova 17, Ormož.

6. Merila za izbiro najboljšega ponud-
nika:

– ponudbena cena,
– načini plačila,
– referenca ponudnika,
– garancijski rok,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

izbere nobenega od ponudnikov.
Ponudbe je potrebno poslati na naslov:

KS Ormož, Skolibrova 17, v 15 dneh po
objavljenem razpisu. Kuverte z ponudbami
morajo biti zalepljene z lepilnim trakom in
žigom ponudnika ter označene z oznako:
asfaltiranje cest – Ne odpiraj.

8. Odpiranje prispelih ponudb bo prvi de-
lovni dan po zaključku razpisa ob 13. uri na
sedežu KS. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Krajevna skupnost Ormož

Št. 6/14-2098/2-97 Ob-3492

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o nači-
nu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izgradnjo optičnega kabla odcep

Visoko
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo optičnega kabla odcep Visoko.
3. Razpisno dokumentacijo in podrob-

nejša navodila lahko ponudniki dvignejo
od 11. 8. 1997 dalje na sedežu investitorja,
in sicer v Službi za investicije PE Kranj,
Mirka Vadnova 13, Kranj, v vložišču ali
pri Tomažu Pintarju, v sobi št. 36, tel.
064/2620.

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del: 11,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Luže–Visoko.
6. Pričetek in dokončanje del: predvide-

ni rok za začetek del je 10. 9. 1997, predvi-
deni rok za zaključek del pa je 15. 10. 1997.

7. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo izvajalci del, ki so registrirani za grad-
njo telekomunikacijskih kabelskih omrežij,
imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov ter izkušnje pri gradnji kra-
jevnih kabelskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so opredeljena v razpisnih pogojih inve-
stitorja.

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
25. 8. 1997 do 13. ure na naslov Telekom
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Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, 4000 Kranj.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, ali oddaj-
te osebno v pisarni vložišča v 1. nadstropju
poslovne stavbe v Kranju, Mirka Vadno-
va 13.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen Interne-
ga navodila o pogojih in postopkih za odda-
janje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v enem iz-
vodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo optičnega
kabla odcep Visoko.

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko
26. 8. 1997 ob 9. uri v sejni sobi – I. nad-
stropje objekta B Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Telekom Slovenije p.o.
Ljubljana

Št. 110-1/97 Ob-3393A

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija – Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija Republike Slovenije za ceste, Ljub-
ljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

ponovna javna razpisa
za oddajo del:
1. Projekt PZI rekonstrukcije

R 321/1121 Lesce-Kamna Gorica-Lipica
(Lipniška dolina)

Orientacijska vrednost del znaša
3,500.000 SIT.

2. Idejni projekt rekonstrukcije
R 319/1112 Trebija-Sovodenj

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 11. 8. do
14. 8. 1997. Materialne stroške v višini
3.150 SIT (za vsak razpis posebej) lahko
plačajo na blagajni DDC, soba 105/I oziro-
ma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838. Stro-
kovne informacije vam posreduje Saša Ko-
vačič, dipl. inž. (tel. 061/178-83-00)

Predviden rok trajanja del je 3 mesece
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 8. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za:

1. “Projekt PZI rekonstrukcije
R 321/1121 Lesce-Kamna Gorica-Lipnica.”
– S.K.

2. “Idejni projekt rekonstrukcije
R 319/1112 Trebija-Sovodenj.” – S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3393B

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija – Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija Republike Slovenije za ceste, Ljub-
ljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: ureditev križišča na

R 314/1079 v Valburgi
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 11. 8. do
14. 8. 1997. Materialne stroške v višini
6.300 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Tibor Praprotnik, dipl. inž.
(tel. 061/178-83-00)

Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 9. 1997 do 8.30 v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Ureditev kri-
žišča na R 314/1079 v Valburgi.” – T.P.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 110-1/97 Ob-3394A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju
DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: nabava posipnih
materialov soli, kalcijevega in

magnezijevega klorida

Orentacijska vrednost del znaša:
115,000.000 SIT.

Rok za dobavo je 50% količine do pri-
četka zimske sezone 1997/98, ostalo količi-
no 50% pa v letu 1998.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.360 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 13.8. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Svit Černe, dipl. inž. (tel.
13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 9. 1997 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: nabava po-
sipnih materialov soli, kalcijevega in mag-
nezijevega klorida”. Na zunanji kuverti mo-
ra biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-3394B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju
DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava študije variant za

odsek AC Vrba - Črnivec (Peračica)
Orentacijska vrednost del znaša:

9,500.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave razpisanega dela je 45 dni
po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.360 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 13. 8. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Marija Virant, dipl. inž.
(tel. 485-076).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 8. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: izdela-
va študije variant za odsek AC Vrba - Črni-
vec (Peračica)”. Na zunanji kuverti mora
biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.
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Št. 110-1/97 Ob-3394C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju
DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: prometna študija za

odsek Maribor (Fram) - Ptuj (Hajdina)
Orentacijska vrednost del znaša:

6,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave razpisanega dela je 5 mese-
cev po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.150 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 13. 8. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Ida Šubic, dipl. inž. (tel.
17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 8. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: pro-
metna študija za odsek Maribor (Fram) -
Ptuj (Hajdina)”. Na zunanji kuverti mora
biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-3394Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju
DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: klic v sili na AC

Ljubljana - Postojna, odsek Kamna
Gorica - Postojna - gradbeni del

Orentacijska vrednost del znaša:
58,000.000 SIT.

Rok pričetka del je takoj po podpisu po-
godbe, rok izvedbe del je 3 mesece po pod-
pisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.900 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 13. 8. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Stane Pavrič, dipl. inž.
(tel. 063/442-000).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 9. 1997 do 9.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-

na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: klic v sili na
AC Ljubljana - Postojna, odsek Kamna Go-
rica - Postojna - gradbeni del”. Na zunanji
kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-3394D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju
DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava študije variant

Šentvid - Koseze
Orentacijska vrednost del znaša:

4,500.000 SIT.
Rok pričetka del je takoj po podpisu po-

godbe, rok izdelave razpisanega dela je 60
dni po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.360 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 13. 8. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Marija Virant, dipl. inž.
(tel. 485-076).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 9. 1997 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: izdelava štu-
dije variant Šentvid - Koseze”. Na zunanji
kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-3394E

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999. Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju
DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: investicijska popravila
objektov ob avtocesti za območje AC

baze Slovenske Konjice
Orientacijska vrednost del znaša:

6,000.000 SIT.
Rok pričetka del je takoj po podpisu po-

godbe, rok dokončanja del je 28. 11. 1997.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.150 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste, d.o.o., št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC,
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 13. 8. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Svit Černe, dipl. inž. (tel.
13 22 241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 8. 1997 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: »Ne odpiraj, ponudba za: investi-
cijska popravila objektov ob avtocesti za
območje AC baze Slovenske Konjice.« Na
zunanji kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 2997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Ob-3398

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kidričevo, kont. oseba tajnik
občinske uprave – Janko Hertiš, Borisa
Kraigherja 25, Kidričevo, tel. 062/796-112,
faks 062/796-339.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za:
– novogradnjo in preplastitev lokalnih

cest v Občini Kidričevo,
– novogradnja pločnika in parkirišča

v kraju Kidričevo,
– novogradnja avtobusnega postajališ-

ča v kraju Apače.
3. Orientacijska vrednost naročila:

33,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 19. 9. 1997 in zaključek 31. 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 8. 9. 1997 do 12. ure,
na  naslov  Občina  Kidričevo,  prevzemnik
občinska  uprava,  Borisa  Kraigherja  25,
2325 Kidričevo, tel. 062/796-112, faks
062/796-339.

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 9. 9. 1997 ob
12. uri, na naslovu: Občina Kidričevo, odpi-
ranje vodi predsednik komisije, Borisa
Kraigherja 25, Kidričevo, tel. 062/796-112,
faks 062/796-339.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kidričevo, kont.
oseba Zdenka Bosak – občinska uprava Bo-
risa Kraigherja 25, Kidričevo, tel.
062/796-112, faks 062/796-339.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 9. 1997 za 15.000 SIT, način plačila:
virman (predložitev potrdila o plačilu) na
račun številka: 52400-630-20759, davčna
številka: 93796471.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Občina Kidričevo, kont.
osebi Janko Hertiš in Igor Premužič, Borisa
Kraigherja 25, Kidričevo, tel. 062/796-112,
faks 062/796-339.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Janko

Hertiš, tajnik občinske uprave.
Občina Kidričevo

Ob-3399

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Sklad stavbnih zemljišč nove Občine
Domžale, kont. oseba Škorjanc Aleš, Sav-
ska cesta 2, Domžale, tel. 721-376, faks
714-005, soba št. I./11.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: elektroenergetsko

napajanje – dograditev transformatorske
postaje “Betonarna” v OIC Trzin 1 × 1000
kVA.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek – september 1997–oktober 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: najnižja cena.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 26. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov Sklad stavbnih zemljišč nove Ob-
čine Domžale, prevzemnik Aleš Škorjanc,
Savska cesta 2, 1230 Domžale, tel. 721-376,
faks 714-005, soba št. I./11..

6. 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.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1997
ob 16. uri, na naslovu: Sklad stavbnih zem-
ljišč nove Občine Domžale, Savska cesta 2,
Domžale, soba št. I./10.

8. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 9. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Sklad stavbnih zemljišč nove Ob-
čine Domžale, kont. oseba Škorjanc Aleš,
Savska cesta 2, Domžale, soba št. I./11.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.

Sklad stavbnih zemljišč
nove Občine Domžale

Ob-3400

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.,
kont. oseba Davorin Sovdat, Poljubinj 89h,
Tolmin, tel. 065/81-290, faks 065/81-025.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: razpis obravnava za-
menjavo transportnega cevovoda v dolži-
ni ca. 800 m, višinske razlike 170 m na
Petrovem brdu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: v mesecu in pol  ali v  45 dneh in
začetek 15. 9. 1997 in zaključek 30. 10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 28. 8. 1997 do 11. ure,
na naslov Komunala Tolmin, Javno podjet-
je, d.d., prevzemnik Bojana Mrak, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.

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 28. 8. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., odpiranje vodi Olga
Štrukelj, Poljubinj 89h, Tolmin, tel.
065/81-290, faks 065/81-025.

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: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d., kont. oseba Davorin Sovdat,
Poljubinj 89h, Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 8.1997 za 4.000 SIT, način plačila: z
virmanom ali na blagajni na račun številka:
52030-601-11763.

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: 15. 9. 1997.

Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 12. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Julijan

Šorli – direktor.
Javno podjetje Komunala, Tolmin, d.d.

Ob-3412

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Žužemberk, kont.
oseba Jože Ban, Grajski trg 33, Žužemberk,
tel. 068/87-018, faks 068/87-018.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena dela pri sa-
naciji in obnovi južne stene, bivalnega de-
la ob južni steni, tlaka platoja ob zahodni
steni Gradu Žužemberk v Žužemberku, v
skladu s popisom del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek septembra 1997 in/ali zaključek novem-
bra 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 29. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov Krajevna skupnost Žužemberk,
prevzemnik Jože Ban, Grajski trg 33, Žu-
žemberk, tel. 068/87-018, faks 068/87-018.

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 29. 8. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Krajevna skupnost
Žužemberk, odpiranje vodi predsednik stro-
kovne komisije, Grajski trg 33, Žužemberk,
tel. 068/87-018, faks 068/87-018.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Krajevna skupnost Žužemberk,
kont. oseba Jože Ban, Grajski trg 33, Žužem-
berk, tel. 068/87-018, faks 068/87-018.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 8. 1997 za 5.000 SIT, način plačila: s
položnico na račun številka:
52100-645-50230.

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: 15. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Škufca.
Krajevna skupnost Žužemberk
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Ob-3414

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter, kont.
osebi inž. Štrancar Zoran in dipl. inž. Blaži-
ca Renato, Goriške fronte 11, Šempeter, tel.
065/31-611, faks 065/32-145.

2. Predmet javnega naročila: akumula-
cija Košivec: storitve.

Navedba vsebine: izdelava podlag: geo-
detske podlage, dopolniev hidroloških obde-
lav, geološke in geomehanske raziskave, bi-
lanca vode. Izdelava dokumentacije na nivoju
PGD za: pregrada, objekt na pregradi, hidro-
meh. oprema, injekcijska zavesa, dovod vode
iz Kamenskega potoka, zajem vode v Kamen-
skem potoku, dostopna cesta do pregrade, pot
ob akumulaciji, objekt za upravljanje, dovod
elekt. energije, avtomatika upravljanja, hidro-
kulturna ureditev, projekt opazovanja pregra-
de, račun porušitvenega vala, projekt presoje
vpliva na okolje, druga dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v šestih mesecih, začetek
15. 11. 1997 in zaključek 15. 5. 1998.

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 bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1997 do 11.30,
na naslov Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempe-
ter, prevzemnik Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter – tajništvo, Goriške fronte 11,
5290 Šempeter pri Gorici, tel. 065/31-611,
faks 065/32-145, soba št. 32.

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 21. 8. 1997
ob 12.30, na naslovu: Kmetijstvo Vipava,
d.d., Šempeter, odpiranje vodi strokovna ko-
misija za oddajo naročila, Goriške fronte
11, Šempeter pri Gorici, tel. 065/31-611,
faks 065/32-145.

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: Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter, kont. osebi inž. Štrancar Zoran in
dipl. inž. Blažica Renato, Goriške fronte 11,
Šempeter pri Gorici, tel. 065/31-611, faks
065/32-145.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1997 za 20.000 SIT, način plačila:
z virmanom na račun številka:
52000-601-19670, APP Nova Gorica ali go-
tovinsko na blagajni naročnika.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 15. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Kme-
tijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri Gorici,
Goriške fronte 11.

Ob-3413

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter, kont.
osebi inž. Štrancar Zoran in dipl. inž. Blaži-
ca Renato, Goriške fronte 11, Šempeter, tel.
065/31-611, faks 065/32-145.

2. Predmet javnega naročila: hidrantno
omrežje na polju Orehovlje–Britof: bla-
go, gradbena dela, storitve..

Navedba vsebine: vgradnja PEHD cevi z
montažo, hidrantni priključki po posamez-
nih zemljiških parcelah. Namakalni sistem
za površino 21 ha.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v treh mesecih, začetek
15. 11. 1997 in zaključek 15. 2. 1998.

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 bodo upoštevale
preference za domače ponudnike v višini
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 8. 1997 do 11. ure,
na naslov Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempe-
ter pri Gorici, Goriške fronte 11, prevzem-
nik Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter – taj-
ništvo, Goriške fronte 11, 5290 Šempeter
pri Gorici, tel. 065/31-611, faks 065/32-145.

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 21. 8. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Kmetijstvo Vipava,
d.d., Šempeter pri Gorici, odpiranje vodi
strokovna komisija za oddajo naročila, Go-
riške fronte 11, Šempeter pri Gorici, tel.
065/31-611, faks 065/32-145.

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: Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici, kont. osebi inž. Štran-
car Zoran in dipl. inž. Blažica Renato, Go-
riške fronte 11, Šempeter pri Gorici, tel.
065/31-611, faks 065/32-145, soba št. 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 8. 1997 za 20.000 SIT, način plačila:
virmansko na račun številka:
52000-601-19670, APP Nova Gorica ali go-
tovinsko na blagajni naročnika.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.

Datum objave razpisa: 1. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Kme-

tijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri Gorici,
Goriške fronte 11.

Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici

Ob-3423

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Idrija, p.o., kont. oseba Zor-
ko Rustja, dipl. inž. gr., Carl Jakoba 4, Idri-
ja, tel. 065/71-076, faks 065/72-237.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba vodovoda
Zavratec in Medvedje Brdo (gradbena de-
la, montažna dela in instalacijska dela).

3. Orientacijska vrednost naročila:
72,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktobra 1997 in/ali zaključek marca 1998.

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 8. 9. 1997 do 12. ure, na
naslov Komunala Idrija, p.o., Carl Jakoba 4,
5280 Idrija, tel. 065/71-076, faks 065/72-237.

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 9. 9. 1997 ob
12. uri, na naslovu: Komunala Idrija, p.o.,
odpiranje vodi Zorko Rustja, dipl. inž. gr.,
Carl Jakoba 4, Idrija, tel. 065/71-076, faks
065/72-237.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Komunala Idrija, p.o., kont. ose-
ba Zorko Rustja, dipl. inž. gr., Carl Jakoba 4,
Idrija, tel. 065/71-076, faks 065/72-237.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 8. 1997 za 20.000 SIT, način plačila:
virman na račun številka: 52020-601-13843.

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: podpisa po-

godbe.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Zorko

Rustja, direktor.
Komunala Idrija, p.o.
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Št. 124/87 Ob-3410

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Trbovlje, kont. oseba: Krevl
Branko, Leninov trg 4, tel. 0601/262-55 (int.
33), faks 0601/262-93.

2. Predmet javnega naročila: storitve:
prevozne storitve.

Navedba vsebine: dnevni prevozi učen-
cev osnovnih šol na območju Občine Tr-
bovlje v šolskem letu 1997/98:

Relacija Okvirno

 število
otrok

– Čebine–OŠ–Čebine 30
– Knezdol–OŠ–Knezdol 40
– Vrhe–Čeče–OŠ–Čeče–Vrhe 15
– Škofja Riža–Dobovec
– Škofja Riža 10
– Dobovec–OŠ–Dobovec 15

Prevoznik mora opravljati prevoze tako,
da prispejo učenci pravočasno k pouku in se
vrnejo po končanem pouku.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa

Orientacijska vrednost razpisa je
20,000.000 SIT.

Predviden čas objave razpisa je 8. av-
gust 1997.

4. Dobavni rok začetka in dokončanja
del

Prevozi se bodo opravljali v dnevih pou-
ka v osnovnih šolah, pričetek prevozov je
1. septembra 1997, zaključek prevozov pa
24. junija 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Merila za izbiro ponudnika so:
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– ponudbena cena,
– pogoji plačila.
Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje avtobusnih prevozov,
– ponudbeno ceno,
– splošne prevozne pogoje,
– osnutek pogodbe,
– reference.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje dvajseti dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Ponudbe pošljite na naslov: Občina Tr-
bovlje, Leninov trg 4, 1420 Trbovlje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta naročila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po poteku dvajsetdnevnega razpisnega
roka ob 13. uri v sejni sobi Občine Trbovlje,
Leninov trg 4, Trbovlje.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v osmih dneh po izbiri.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu Občine Trbovlje, oddelek za javne finan-
ce in družbene dejavnosti, Leninov trg 4,
Trbovlje tel. 0601/262-55 int. 33, faks
0601/262-93.

10. Postopek izbire izvajalca
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev.
Občina Trbovlje

Št. 601/97 Ob-3415

Javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

prizidka k vrtcu in šoli na Dobrovem
1. Naročnik: Občina Brda, Trg 25. maja

2, Dobrovo.
2. Predmet razpisa je izvajanje gradbeno

obrtniških in instalacijskih del ter zunanje
ureditve pri gradnji prizidka k vrtcu in šoli
na Dobrovem.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del je:
– v letu 1997 – 38,000.000 SIT,
– v letu 1998 – 38,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del je: pričetek del

1. oktober 1997, dokončanje del 30. maj
1998. Naročnik ima pravico spremeniti ob-
seg del glede na posamezno leto v skladu z
razpoložljivimi sredstvi.

5. Plačilo: naročnik bo izvedeno delo
plačeval po začasnih in končni situaciji za
izvršeno delo s plačilnim rokom 60 dni.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbena cena v SIT po sistemu

“ključ v roke”,
– plačilni pogoji,
– reference s področja razpisanih del,
– fiksnost cen,
– kompletnost ponudbe,
– garancijski pogoji,
– rok izvedbe del,
– drugi ugodni pogoji.
Ponudnik lahko vse informacije v zvezi

z gradnjo dobi pri Tonki Simčič, tel.
065/42-233.

7. Dostava ponudbe: naročnik bo upo-
števal vse ponudbe, ki bodo dostavljene ali
prispele po pošti 30. dan po objavi v Urad-
nem listu RS na naslov Občina Brda, Trg
25. maja 2, 5212 Dobrovo v zapečatenih
kuvertah z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
gradnjo prizidka k vrtcu in šoli.

8. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan ob 9. uri v prostorih Občine
Brda.

9. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo s pripadajočimi projekti dvignejo na
sedežu Občine Brda na Dobrovem vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure.

Naročnik  ima  na  voljo  dva  izvoda
projektov,  katere  lahko  ponudnik  zadržuje
največ 4 koledarske dni, nato jih morajo vr-
niti naročniku, da bi lahko vsi ponudniki raz-
polagali s projektno dokumentacijo.

10. Vsebina ponudbe: ponudba mora
vsebovati vse elemente, ki so določeni z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa navedenega v naslovu.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 45 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Občina Brda

Št. 012-1/96-112 Ob-3422

Občina Kočevje na podlagi zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov učencev v osnovne šole na
območju Občine Kočevje za šolsko leto

1997/98
1. Naročnik: Občina Kočevje, Kočevje,

Ljubljanska 26.
2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učen-

cev po šolskem koledarju za šolsko leto
1997/98 v osnovne šole: Osnovna šola Zbora
odposlancev Kočevje, Osnovna šola Ob Rin-
ži Kočevje, Osnovna šola Stara Cerkev in
Osnovna šola Fara na naslednjih relacijah:

2.1. Osnovna šola Zbora odposlancev
Kočevje

2.1.1. Šalka vas–Kočevje,
pouk je dvoizmenski in poteka v teden-

skem turnusu;
2.2. Osnovna šola Ob Rinži Kočevje
2.2.1. Kočevska Reka–Borovec–Briga–

Morava–Štalcerji–Kočevje,
2.2.2. Knežja Lipa–Spodnji Log–Kočevje,
2.2.3. Kočarji–Mozelj,
2.2.4. Kačji potok–Kočarji – primerno

osebno vozilo,
2.2.5. Črni Potok–Livold–Kočevje,
2.2.6. Šalka vas–Kočevje;
pouk je dvoizmenski, poteka v teden-

skem turnusu, razen v PŠ Livold;
2.3. Osnovna šola Stara Cerkev
2.3.1. Koprivnik–Kočevje–Željne–Stara

Cerkev,
2.3.2. Željne–Klinja vas–Gorenje–Stara

Cerkev,
2.3.3. Gornje Ložine–Stara Cerkev – pri-

merno manjše vozilo,
2.3.4. Smuka–Stari Log–Seč–Polom–

Stara Cerkev; primerno manjše vozilo,
2.3.5. Trnovec–Stara Cerkev – primerno

manjše osebno terensko vozilo;
pouk samo dopoldne;
2.4. Osnovna šola Fara
2.4.1. Banja Loka–Fara,
2.4.2. Osilnica–Petrina–Fara,
2.4.2. Osilnica–Petrina–Fara,
2.4.3. Zg. Žaga–Fara, primerno osebno

vozilo;
pouk poteka samo dopoldne.
3. Predvidena letna vrednost naročila

znaša 29,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega izva-

jalca:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– dosedanje izkušnje pri prevozu otrok,
– kvaliteta in primernost vozil,
– možnosti za usklajeno in nemoteno

opravljanje prevozov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
5. Ponudbe morajo biti podane za posa-

mezne relacije.
6. Interesenti morajo ponudbe oddati v

zaprti ovojnici pod oznako: “Ne odpiraj,
javni razpis - šolski prevozi 97/98” najka-
sneje 20. dan po objavi v Uradnem listu RS
na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje, do 11. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 13. uri v prostorih Občine Kočevje, Ljub-
ljanska 26, Kočevje, sejna soba.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno.

9. Dodatne informacije dobite na tel.
851-309.

Občina Kočevje
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Ob-3395

Občina Slovenska Bistrica objavlja v skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa in oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) ter v skladu z odlokom o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1997 (Ur. l. RS, št. 33/97)

ponovni javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje šolskih in predšolskih prevozov za šolsko leto 1997/98

Okvirni Okvirno
Osnovna št. čas število
šola relacija km odhoda učencev

TINJE 1 Tinjska gora - Tinje 9  7.10 25
2 Tinje - Tinjska gora 9  13.10 25
ŠMARTNO 1 Sp. Prebukovje - Šmartno 4 7.00 27
2 Šmartno-Sp.Prebukovje 4 13.15 27
3 Smrečno (Smolarjev mlin)-Šmartno 8  7.30 18
4 Šmartno-Smrečno (Smolarjev mlin) 8  13.05 18
5 Zg.N.vas-Ošelj-Bojtina-Šmartno 22  7.00 29
6 Šmartno-Bojtina-Ošelj-Zg.N.vas 22 13.30 29
7 Kalše-Šmartno-Frajham-Šmartno 27  6.50 30
8 Šmartno-Frajham-Šmartno-Kalše 27  13.50 30
9 Frajhajm (Areh)-Šmartno 17  7.15 10
10 Šmartno-Frajhajm(Areh) 17 13.30 10
OPLOTNICA 1 Lukanja-Kot-Kebelj-Oplotnica 16 7.00 37
2 Oplotnica-Kebelj-Kot-Lukanja 16 13.30 42
3 LožnicaGladomes-Ugovec-Straža-

Zlogona vas-Oplotnica 15,3  6.45 35
4 Oplotnica-Zlogona vas-Straža- 15,3  13.05 38

Ugovec-Gladomes-Ložnica
5 Oplotnica-Zlogona vas-Straža- 15,3 14.10 8

Ugovec-Gladomes-Ložnica
6 Preloge-Prihova-Pobrež-Malahorna-

Oplotnica 16,5  7.20 81
7 Oplotnica-Malahorna-Pobrež-Prihova-

Preloge 16,5  12.30 47
8 Prihova-Preloge-Pobrež 8  11.55 20
9 Pobrež-Preloge-Prihova 8  7.00 20
10 Oplotnica-Malahorna-Markečica-Pobrež 6 13.20 13
11 Ložnica-Straža-Prihova-Pobrež-Markečica

-Oplotnica 18 7.35 11
12 Oplotnica-Markečica-Pobrež-Prihova-

Straža-Ložnica 18 12.30 8
POLJČANE 1 Novake-Studenice-Sp. Poljčane- Poljčane 5  7.30 67
2 Poljčane-Sp.Poljčane-Studenice-Novake 5  12.30 27
3 Poljčane-Sp.Pol.-Studenice-Novake 5 13.30 40
4 Stanovsko - Poljčane 5,5  7.30 8
5 Poljčane - Stanovsko 5,5  13.20 8
6 Stanovsko - Poljčane (predšol.) 5,5 8.00 8
7 Poljčane - Stanovsko (predšol.) 5,5 12.15 8
8 Poljčane-Lovnik 5,5  13.10 5
9 Lovnik-Poljčane 5,5 7.30 5
10 Stanovsko-Zg.Brežnica-Poljčane 5,5  7.00 5
11 Poljčane-Zg.Brežnica-Stanovsko 5,5 13,10 5
12 Stanovsko-Lušečka vas-Poljčane 4  7.30 6
13 Poljčane-Lušečka vas-Stanovsko 4 13.20 6
LAPORJE 1 Levič-Zg. Brežnica-Laporje 7  7.05 63
2 Laporje- Zg. Brežnica Levič 7  13.30 63
3 Drumlažno-Laporje 5  7.20 37
4 Laporje-Drumlažno 5  13.05 37
ČREŠNJEVEC 1 Stari log-Leskovec-Črešnjevec 7  7.10 46
2 Črešnjevec-Leskovec-Stari log 7  13.10 46
3 Trnovec-Pretrež-Vrhloga-Črešnjevec 6  7.25 43
4 Črešnjevec-Vrhloga-Pretrež-Trnovec 6 13.25 43
MAKOLE 1 Stopno-Makole 5  7.15 32
2 Makole-Stopno 5  13.00 8
3 Makole-Stopno 5  13.30 8
4 Kočno-Makole 7  7.30 64
5 Makole-Kočno 7  12.15 27
6 Makole-Kočno 7 13.35 37
7 Novake-Makole 5  7.40 9
8 Makole-Novake 5  13.30 9
9 Stari grad (Šega)-Makole 5  7.30 45
10 Makole-Stari grad (Šega) 5 13.20 45
SPODNJA 1
POLSKAVA Klopce-Zg. Polskava-Sp.Polskava 5  7.30 41
2 Zg. Polskava-Sp.Polskava 4  7.40 71
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Okvirni Okvirno
Osnovna št. čas število
šola relacija km odhoda učencev

3 Gaj-Pragersko-Sp. Polskava 6  7.30 11
4 Sp. Polskava-Zg.Polskava-Klopce 5  14.10 41
5 Sp.Polskava-Zg. Polskava 4  12.40 71
6 Sp. Polskava-Pragersko-Gaj 6  14.10 11
7 Kalše-Kočno-Zg.Polskava 11,3  6.45 10
8 Zg. Polskava-Kočno-Kalše 11,3  12.15 10
9 Bukovec-Zg.Polskava 3,7  7.30 11
10 Zg. Polskava-Bukovec 3,7  13.20 11
11 Stari log-Gaj(Valentin)-novo naselje

-Pragersko 8 7.15 17
12 Pragersko-novo naselje-Gaj(Valentinovo)

-Stari log 8 12.40 17
13 Sp. Polskava-Pragersko 3,2 7.30 41
14 Pregersko-Sp.Polskava 3,2 12.45 41

SLOVENSKA 1 Ritoznoj-Šentovec-Slov. Bistrica 7  7.30 18
BISTRICA 2 Slov. Bistrica-Šentovec-Ritoznoj 7  12.40 18
3 Cigonca-Videž-Levič-Preloge- 14  7.10 67

Vrhole-Slov.Bistrica
4 Slov. Bistrica-Cigonca-Videž 14  12.40 67

Levič-Preloge-Vrhole
5 Slov. Bistrica-Cigonca-Videž 14  13.30 67

Levič-Preloge-Vrhole
6 Gladomes-Slov. Bistrica 6  7.30 36
7 Slov. Bistrica-Gladomes 6  12.35 36
8 Slov. Bistrica-Gladomes 6  13.35 36
9 Kostanjevec-Sp. Visole-Sl. Bistrica 8  7.15 38
10 Sl. Bistrica-Sp. Visole-Kostanjevec 8  12.00 38
11 Sl. Bistrica-Sp. Visole-Kostanjevec 8  13.35 38
12 Nova gora-Slov. Bistrica 6  7.15 17
13 Kovača vas-Slov.Bistrica 6 7.20 17
14 Sl. Bistrica-Kovača vas-N. gora 10 12.30 17
15 Sl. Bistrica-Kovača vas-N. gora 10 13.30 17
16 Sp. Nova vas-Slov.Bistrica 4,5  7.35 21
17 Slov.Bistrica-Sp. Nova vas 4,5  13.50 21

1. Ponudnik mora v ponudbi navesti:

– firmo oziroma ime ponudnika,

– naslov ponudnika,

– dokazilo o registraciji podjetja in de-
javnosti,

– podatke o prevoznem sredstvu (last-
ništvo oziroma najem, opremljenost vozila,
število sedežev,...),

– relacijo, za katero želi opravljati pre-
voze,

– ceno za km tako, da upošteva število
km, ki so v razpisu za posamezno relacijo
(polni km, bruto cena s prometnim dav-
kom),

– izjavo, da bo prevoze opravljal v skla-
du s cestnoprometno zakonodajo,

– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi učencem, oziro-

ma druge ugodnosti.
2. Merila za izbiro najugodnjšega po-

nudnika so: ponudbena cena, kvaliteta vo-
zil, plačilni pogoji, izkušnje pri prevozu šol-
skih otrok, druge ugodnosti.

Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša!

3. Ponudbe naj zainteresirani pošljejo po
pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, ali od-
dajo v vložišču v zaprti kuverti z oznako

“Ponudba za šolske prevoze - Ne odpiraj”,
do 14. 8. 1997 do 9. ure.

4. Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1997
ob 11.30  v prostorih Občine Slovenska Bi-
strica (prva stavba, drugo nadstropje).

5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
7 dneh po izteku roka za oddajo ponudb.

6. Naročnik si pridružuje pravico, da ob
nepredvidenih spremembah števila učencev,
terminov prevozov ali relacij na začetku šol-
skega leta ali med letom z izbranim ponud-
nikom ne sklene pogodbe oziroma se med
letom sproti dogovarjata za spremembe pre-
vozov.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 6/14-2098/2-97 Ob-3403

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o nači-
nu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izgradnjo krajevnega kabelskega in

razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Trata – I. faza

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del za
izgradnjo krajevnega kabelskega in razvod-
nega omrežja (KKO + RNO) Trata – I. faza.

3. Razpisno dokumentacijo in podrob-
nejša navodila lahko ponudniki dvignejo od

11. 8. 1997 dalje na sedežu investitorja, in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mir-
ka Vadnova 13, Kranj, v vložišču ali pri
Tomažu Pintarju, v sobi št. 36, tel.
064/26-20.

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del: 24,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Trata.
6. Pričetek in dokončanje del: predvide-

ni rok za začetek del je 10. 9. 1997, predvi-
deni rok za zaključek del pa je 15. 11. 1997.

7. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo izvajalci del, ki so registrirani za grad-
njo telekomunikacijskih kabelskih omrežij,
imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov ter izkušnje pri gradnji kra-
jevnih kabelskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-

stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so opredeljena v razpisnih pogojih inve-
stitorja.

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
25. 8. 1997 do 13. ure, na naslov Telekom
Slovenije, p.o. PE Kranj, Mirka Vadnova
13, 4000 Kranj.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko,
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj ali oddajte
osebno v pisarni vložišča v I. nadstropju
poslovne  stavbe  v  Kranju,  Mirka  Vadno-
va 13.
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Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v enem iz-
vodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo krajevnega
kabelskega in razvodnega omrežja (KKO +
RNO ) Trata – I. faza”.

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
26. 8. 1997 ob 8. uri v sejni sobi – I. nad-
stropje objekta B Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Št. 6/14-2098/2-97 Ob-3404

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o nači-
nu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izgradnjo krajevnega kabelskega in

razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Puštal–Hrastnica

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo krajevnega kabelskega in raz-
vodnega omrežja (KKO + RNO) Puštal–
Hrastnica.

3. Razpisno dokumentacijo in podrob-
nejša navodila lahko ponudniki dvignejo od
11. 8. 1997 dalje na sedežu investitorja, in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mir-
ka Vadnova 13, Kranj, v vložišču ali pri
Viliju Langu, v sobi št. 36, tel. 064/26-20.

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del: 27,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Puštal–Hrastnica.
6. Pričetek in dokončanje del: predvide-

ni rok za začetek del je 10. 9. 1997, predvi-
deni rok za zaključek del pa je 15. 11. 1997.

7. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo izvajalci del, ki so registrirani za grad-
njo telekomunikacijskih kabelskih omrežij,
imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov ter izkušnje pri gradnji kra-
jevnih kabelskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so opredeljena v razpisnih pogojih inve-
stitorja.

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
25. 8. 1997 do 13. ure, na naslov Telekom
Slovenije, p.o. PE Kranj, Mirka Vadnova
13, 4000 Kranj.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko,
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj ali oddajte
osebno v pisarni vložišča v I. nadstropju
poslovne stavbe v Kranju, Mirka Vadnova
13.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v enem iz-
vodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo krajevnega
kabelskega in razvodnega omrežja (KKO +
RNO ) Puštal – Hrastnica”.

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
26. 8. 1997 ob 8.30 v sejni sobi – I. nad-
stropje objekta B Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Telekom Slovenije, p.o., Ljubljana

Št. 012-15/97 Ob-3405

Občina Luče na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izgradnjo kanalizacije zgornjega dela

Logarske doline
1. Investitor: Občina Luče, Luče 106, Lu-

če.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanaliza-

cije zgornjega dela Logarske doline v dolži-
ni 1152 m (gradbena in montažna dela),
orientacijska vrednost je 9,900.000 SIT.

3. Predvideni začetek del je 15. 9. 1997.
4. 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,
– podpisane in žigosane razpisne pogoje,
– ponudbo izdelano na žigosanem popi-

su del,
– ponudba mora obsegati vse pozicije iz

popisa del,
– reference,
– fiksne cene,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki in pogoji garancije,
– plačilni in finančni pogoji,
– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-

nih obveznosti.
5. Investitor 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 tu-

di pravico možnosti pogajanja s ponudniki
v postopku priprave analize ponudb, zaradi
racionalnejšega gospodarjenja s proračun-
skimi sredstvi.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– reference izvajalca.
Opomba: ni nujno, da je najcenejša po-

nudba tudi najugodnejša.
7. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo v Logarski dolini 106, pri Av-
gustu Lenart, ob predhodni najavi na tel.
063/846-103, faks 063/846-111. Dokumen-
tacijo je možno dvigniti na podlagi predlo-
žitve dokazila o vplačilu 10.000 SIT na ŽR
Občine Luče št. 52810-630-10131 – Agen-
cija za plačilni promet Mozirje.

8. Vsebina celotne ponudbe mora biti za-
pečatena v enem zavoju in označena: “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo kanalizacije
Logarska dolina”.

9. Rok za dostavo ponudbe je najkasneje
do 10. dne po objavi v Uradnem listu RS do
13. ure, na naslov Občina Luče, Luče 106,
Luče.

10. Javno odpiranje ponudb bo 10. dan
po objavi v Uradnem listu RS ob 14. uri v
sejni sobi Občine Luče.

11. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.

Občina Luče

Ob-3406

Občina Vipava objavlja na podlagi za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za asfaltiranje lokalne ceste Sanabor–

Nanos – M10-5
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Vipava.
2. Predmet razpisa: asfaltiranje maka-

damske lokalne ceste Sanabor–Nanos
M10-5 v dolžini 4 km.

3. Orientacijska vrednost 32,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 1 mesec po podpisu po-

godbe.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji, usposobljenost ponudnika. In-
vestitor ni dolžan smatrati najcenejšega po-
nudnika za najugodnejšega.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo, ki mora vsebovati:

– firmo oziroma ime in naslov ponudni-
ka,

– dokazilo o registraciji,
– predračun del na osnovi enotnega po-

pisa,
– plačilne pogoje.
2. Naročnik si pridržuje pravico do izbi-

re različnih izvajalcev za posamezne vrste
del in z njimi sklenjene ločene pogodbe.
Naročnik si tudi pridržuje pravico do zmanj-
šanja obsega razpisnih del.

3. Ponudbe z oznako “Asfaltiranje lokal-
nih cest” je potrebno dostaviti v zapečateni
kuverti najkasneje 15. dan po objavi v Urad-
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nem listu RS, na naslov: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb, ob 13.
uri v prostorih Občine Vipava.

Razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije lahko interesenti dobijo v sed-
mih dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
sedežu Občine Vipava med 8. in 9. uro, ali
po tel. 065/65-131, 065/65-801 Perhavec.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Občina Vipava

Št. 1.0-1428/97 Ob-3407

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Slovenske železnice, d.d.,
objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: sanacija žerjavne
proge na Kontejnerskem terminalu Ljub-
ljana Moste.

3. Čas izvedbe: leto 1997.
4. Orientacijska vrednost: 33 mio SIT.
5. Informacije o predmetu razpisa in do-

kumentaciji: SŽ – Sekcija za kontejnerski
promet Ljubljana, Letališka 14, tel.
061/14-23-704, Franc Erčulj.

6. Merila za najboljšega ponudnika
Prednost imajo ponudniki:
– z boljšimi referencami,
– z ugodnejšimi finančnimi pogoji (cena

in rok plačila),
– krajši rok izvedbe.
7. Rok za oddajo ponudb: 20 dni od dne-

va objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za kontejnerski promet Ljubljana,
Letališka 14, Ljubljana. Ponudbe morajo biti
predložene v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba na javni razpis”.

8. O datumu, uri in kraju odpiranja po-
nudb bodo ponudniki obveščeni v 8 dneh od
dneva poteka roka za oddajo ponudb.

9. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Področje prometa

Št. 303/97 Ob-3408

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, kot naročnik
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
obnovo Župančičeve ulice v Kranju
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: obnova Župančičeve

ulice v Kranju v dolžini 317,1 m.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:

28,000.000 SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del je dva

meseca po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbor najugodnejše ponud-

be:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference,
– garancijski rok,

– pravočasno izpolnjevanje obveznosti
za naročnika po dosedaj sklenjenih pogod-
bah in

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-
jev.

6. Interesenti morajo oddati ponudbe
dvajseti dan od dneva objave javnega razpi-
sa do 11. ure v tajništvu oddelka za gospo-
darske javne službe Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba 215/II.
Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici z
oznako “Ne odpiraj, ponudba za obnovo Žu-
pančičeve ulice”.

7. Javno odpiranje ponudb bo na dan od-
daje ponudb ob 12. uri v sobi 20/I zgradbe
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v desetih dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na oddelku za
gospodarske javne službe Mestne občine
Kranj, soba 193/II (Franc Markun) od dne-
va objave javnega razpisa dalje.

Mestna občina Kranj

Ob-3423

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: KS Pišece, kont. oseba Djukič Zdenka,
Pišece 13, Pišece, tel. 0608/51-387.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
Naziv naloge: vodovod Pišece–Pavlova

vas–Sv. Jedert” 1. faza (cevovodi).
Vrsta in obseg: izgradnja ca. 4 km tlač-

nih cevovodov.
Kraj izpolnitve: območje KS Pišece, Ob-

čina Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:

65,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: štiri mesece ali 120 dni,
začetek: 1. 11. 1997, zaključek: 28. 2. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: 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 11. 9. 1997 do 9. ure,
na naslov: Občina Brežice, prevzemnik
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850 soba št. 24.

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 bo 11. 9. 1997 ob 9.30
na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1997.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo:
Občina Brežice, kont. oseba Maksimilijan
Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 24.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 8. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: na blagajni Občine Breži-
ce ali na žiro račun naročnika št.
51620-630-13063.

9. Postopek izbire izvajalca: – javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave sklepa o dode-

litvi naročila: do 10. 10. 1997.

Ob-3424

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Brežice, kont. osebi Maksimili-
jan Pavlek, gr. teh. in Miran Germovšek, gr.
teh., Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
Naziv naloge: obnova primarnih vo-

dov KS Čatež, (Vodovod Prilipe–Čatež 2.
etapa I. faze).

Vrsta in obseg: obnova petih vodohra-
nov (30-80 m3) in obnova obstoječih vodo-
vodov v dolžini 2.735 m.

Kraj izpolnitve: območje KS Čatež ob
Savi, Občina Brežice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
33,055.108 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: tri mesece ali 90 dni, zače-
tek: 1. novembra 1997, zaključek: 31. ja-
nuarja 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: 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 17. 9. 1997 do 9. ure,
na naslov: Občina Brežice, prevzemnik
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 24.

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 bo 17. 9. 1997 ob 9.30
na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1997.
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8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo:
Občina Brežice, kont. oseba Maksimilijan
Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 24.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 8. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: na blagajni Občine Breži-
ce ali na žiro račun naročnika št.
51620-630-13063.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave sklepa o dode-

litvi naročila: do 10. 10. 1997.

Ob-3425

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: KS Artiče, kont. oseba Volčanjšek Bran-
ko, Artiče, tel. 0608/56-314.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
Naziv naloge: modernizacija cesta Glo-

gov Brod–Artiče.
Vrsta in obseg: asfaltiranje obstoječe ma-

kadamske ceste v dolžini ca. 1.200 m.
Kraj izpolnitve: območje KS Artiče, Ob-

čina Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: tri mesece ali 90 dni, zače-
tek: 1. 11 1997, zaključek: 31. 1 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: 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 17. 9. 1997 do 9. ure,
na naslov: Občina Brežice, prevzemnik
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 24.

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 bo 17. 9. 1997 ob 10.30
na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1997.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo:
Občina Brežice, kont. oseba Maksimilijan
Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 24.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 8. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: na blagajni Občine Breži-
ce ali na žiro račun naročnika št.
51620-630-13063.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave sklepa o dode-

litvi naročila: do 10. 10. 1997.

Ob-3426

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Brežice, kont. osebi Maksimili-
jan Pavlek, gr. teh. in Miran Germovšek, gr.
teh., Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
Naziv naloge: modernizacija cest Vinji

vrh–Gadova peč in Stojanski vrh–Vinji
vrh.

Vrsta in obseg: asfaltiranje obstoječih
makadamskih cest v dolžini ca. 2.200 m.

Kraj izpolnitve: območje KS Cerklje ob
Krki, Občina Brežice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
42,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: tri mesece ali 90 dni, zače-
tek: 1. 11. 1997, zaključek: 31. 1 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: 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 17. 9. 1997 do 9. ure,
na naslov: Občina Brežice, prevzemnik
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 24.

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 bo 17. 9. 1997 ob 11.30
na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1997.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: Občina Brežice, kont. oseba Maksimili-
jan Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Breži-
ce, tel. 0608/62-050, faks 0608/61-850,
soba št. 24.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 8. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: na blagajni Občine Breži-
ce ali na žiro račun naročnika št.
51620-630-13063.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave sklepa o dode-

litvi naročila: do 10. 10. 1997.

Ob-3427

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Brežice, kont. osebi Maksimili-
jan Pavlek, gr. teh. in Miran Germovšek, gr.
teh., Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
Naziv naloge: modernizacija ceste Ve-

liki Obrež–Rakovec.
Vrsta in obseg: asfaltiranje obstoječe ma-

kadamske ceste v dolžini ca. 3.100 m.
Kraj izpolnitve: območje KS Dobova,

Občina Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:

43,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: tri mesece ali 90 dni, zače-
tek: 1. 11 1997, zaključek: 31. 1. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: 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 17. 9. 1997 do 9. ure,
na naslov: Občina Brežice, prevzemnik
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 24.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “ponudba – ne odpi-
raj” 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 bo 17. 9. 1997 ob 12.30
na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice, odpiranje vodi Mak-
similijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1997.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: Občina Brežice, kont. oseba Maksimili-
jan Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Breži-
ce, tel. 0608/62-050, faks 0608/61-850, so-
ba št. 24.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 8. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: na blagajni Občine Breži-
ce ali na žiro račun naročnika št.
51620-630-13063.

9. Postopek izbire izvajalca: – javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave sklepa o dode-

litvi naročila: do 10. 10. 1997.

Ob-3428

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: KS Pečice–Križe, kont. oseba Božičnik
Ivan, Križe 12a,  Koprivnica pri Brestanici,
tel. 0608/77-418.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
Naziv naloge: modernizacija ceste List-

nik–Padežnik.
Vrsta in obseg: asfaltiranje obstoječe ma-

kadamske ceste v dolžini ca. 1.200 m.

Kraj izpolnitve: območje KS Pečice, Ob-
čina Brežice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: tri mesece ali 90 dni, zače-
tek: 1. 11. 1997, zaključek: 31. 1. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: 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 17. 9. 1997 do 9. ure,
na naslov: Občina Brežice, prevzemnik
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 24.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “ponudba – ne odpi-
raj” 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 bo 17. 9. 1997 ob 13.30
na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1997.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo:
Občina Brežice, kont. oseba Maksimilijan
Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 24.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 8. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: na blagajni Občine Breži-
ce ali na žiro račun naročnika št.
51620-630-13063.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave sklepa o dode-

litvi naročila: do 10. 10. 1997.

Ob-3429

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: KS Pišece, kont. oseba Djukič Zdenka,
Pišece 13, Pišece, tel. 0608/51-387.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
Naziv naloge: modernizacija ceste Cur-

novec–Suhadol.
Vrsta in obseg: asfaltiranje obstoječe ma-

kadamske ceste v dolžini 4.100 m.
Kraj izpolnitve: območje KS Pišece, Ob-

čina Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:

42,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: tri mesece ali 90 dni, zače-
tek: 1. 11. 1997, zaključek: 31. 1. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: 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 17. 9. 1997 do 9. ure,
na naslov: Občina Brežice, prevzemnik
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850 soba št. 24.

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 bo 17. 9. 1997 ob 14.30
na naslovu: Občina Brežice, odpiranje vodi
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, sejna soba v pritličju.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1997.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo:
Občina Brežice, kont. oseba Maksimilijan
Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 24.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 8. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: na blagajni Občine Breži-
ce ali na žiro račun naročnika št.
51620-630-13063.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Predvideni datum objave sklepa o dode-

litvi naročila: do 10. 10. 1997.
Občina Brežice

Št. 57/97 Ob-3433

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Osnovna šola Roje, kont. oseba Ema
Škrjanc-Ogorevc, Kettejeva 15, Domžale,
tel. 061/711-164, faks 061/711-164.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: en mini bus bus za 20

oseb z dodatno opremo: ABS zavore, ser-
vo volan, elektro pnevmatska vrata in na-
slonjala za glavo na vseh sedežih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: 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 29. 8. 1997 do 12. ure,
na naslov Osnovna šola Roje, prevzemnik
Ivica Drobnič, Kettejeva 15, 1230 Domža-
le, tel. 061/711-164, faks 061/711-164.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1997 ob
9. uri, na naslovu: Osnovna šola Roje, odpi-
ranje vodi Zalokar Majda, Kettejeva 15,
Domžale, tel. 061/711-164, faks
061/711-164, zbornica.

8. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 9. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Osnovna šola Roje, kont.
oseba Ema Škrjanc-Ogorevc, Kettejeva 15,
Domžale, tel. 061/711-164, faks
061/711-164, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 18. 8. do 28. 8. 1997 za 1.500 SIT, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Način plačila: na blagajni Osnovne šole
Roje.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum objave razpisa: 8. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Ema

Škrjanc-Ogorevc.
Osnovna šola Roje

Občina Domžale
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Ob-3348

Zavod za zdravstveno varstvo, p.o.,
Maribor, na podlagi zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja, da je bil
za dobavo aparata za določevanje elemen-
tov ICP/MS z avtomatskim podajalnikom
izbran ponudnik Omega, d.o.o., Ljubljana.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Ob-3374

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 gospodarske dejavno-
sti, kont. oseba Peter Vesenjak, državni se-
kretar za turizem, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 061/178-32-13, faks 061/133-12-20,
e-mail peter.vesenjak@mgd.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba in priprava

programov in projektov turistične društve-
ne organizacije s področja ozaveščanja in
izobraževanja prebivalstva na področju tu-
rizma, ustvarjanja pozitivnega odnosa do
turizma med domačim prebivalstvom, ohra-
njanja okolja in kulturne in naravne dedišči-
ne, rutine in gostoljubnosti v turizmu, ureja-
nja okolja, tekmovanja turističnih krajev ter
zagotavljanja drugih pogojev za oblikova-
nje celovite turistične ponudbe Slovenije.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1997 in zaključek 31. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Turistična zveza Slovenije je kot
edina zveza društev s področja turizma tako
strokovno kot logistično (306 delujočih lo-
kalnih društev) sposobna za izvedbo pro-
gramov in aktivnosti, ki zahtevajo množič-
no angažiranost prebivalstva.

Ime in podpis naročnika objave: Barbara
Zupanc.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 4. seje skupščine Kroj, modna
konfekcija, Škofja Loka, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 44-45, z dne 25. VII.
1997, Ob-3145, se v predlogih sklepov
3. točke zneski pravilno glasijo:

pod št. 2. Skupščina sprejme, da se dobi-
ček za leto 1996 v znesku 1,029.000 SIT
razporedi na obvezne rezerve.

Prenešeni dobiček iz prejšnjih let v zne-
sku 4,651.000 SIT skupaj z revalorizacij-
skim popravkom v znesku 1,875.000 SIT se
razporedi na obvezne rezerve.

Uredništvo

Št. I-16/97 Ob-3356

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Kartonaža, Grafično in embalažno
podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska 1,
sklicujem

2. sejo skupščine
družbe GEP Kartonaža Murska Sobota,

d.d.,
ki bo v torek, 9. 9. 1997 ob 12. uri v sejni

sobi družbe v Murski Soboti, Lendavska 1
in vabim delničarje, da se je udeležijo.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine po predlogu uprave družbe.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje predlagana revizorska
družba.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1996.

6. Razporeditev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja NS se sprejme predlagana
razporeditev dobička.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki naj najkasneje tri dni pred skupšči-
no pisno prijavijo svojo udeležbo ter depo-
nirajo pooblastila v upravi družbe.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
upravi družbe.

Vabljene prosim, da svoje predloge k
posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor, nato pa se bo
zopet sestala in bo sklepčna ne glede na
število delnic prisotnih delničarjev.

GEP Kartonaža, d.d.,
Murska Sobota

uprava – direktor

Ob-3357

Na podlagi 50. člena statuta delniške
družbe sklicujem

2. skupščino družbe
Totra tekstil, d.d., Ljubljana,

Trpinčeva 39,
ki bo v ponedeljek 8. 9. 1997 ob 13. uri

na sedežu družbe Trpinčeva 39 v Ljubljani.
Dnevni red:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: potrdi se predsednika in
dva preštevalca glasov.

2. Sprejem poslovnega poročila z revi-
zijskim poročilom za leto 1996 na predlog
uprave in nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: potrdi se poslovno poro-
čilo z dodatno obrazložitvijo za leto 1996
po predlogu uprave.

3. Potrditev predloga uprave z mnenjem
nadzornega sveta pokrivanje izgube iz po-
slovnega leta 1996.

Predlog sklepa: izguba iz poslovnega le-
ta 1996 ostane nepokrita.

4. Potrditev odstopa in imenovanje čla-
na nadzornega sveta na predlog nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
a) na podlagi odstopne izjave, se razreši

dosedanja članica nadzornega sveta, Neven-
ka Kržan,

b) v nadzorni svet se imenuje Henrik Pe-
temelj.

5. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto 1997
se imenuje revizijsko hišo Podboršek, revi-
zijska družba, d.d.

6. Potrditev spremembe členov statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta delniške družbe Totra
tekstil, d.d.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Trpinčeva 39, Ljubljana, vsak delovnik
med 9. in 12. uro, po telefonu 14-00-610,
faks sporočilo na št. 14-09-041 v tajništvu
družbe, kontaktna oseba je Švarc Zlatka.

Čas zasedanja skupščine
Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-

nost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) 8.
9. 1997 ob 14. uri na istem sedežu. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Pogoji udeležbe na seji skupščine:
skupščine delniške družbe Totra tekstil, d.d.,
se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist
katerih so delnice delniške družbe vknjiže-
ne na računu vrednostnih papirjev, ki se
vodi pri Klirinško depotni družbi (KDD),
zakoniti zastopniki oziroma njihovi poob-
laščenci s pisnim pooblastilom ob predloži-
tvi dokazov o zakonitem zastopanju.

Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec delničarja
– pravne osebe ali pooblaščenec enega ali
več delničarjev) vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine družbi pisno prijavi svojo
udeležbo. Prijava se šteje za pravočasno, če
prispe na sedež družbe najmanj tri dni pred
skupščino, to je vsaj do vključno 4. 9. 1997
do 13. ure.

Totra tekstil, d.d.,
Ljubljana

uprava družbe

Št. 28/97 Ob-3358

Začasna  uprava  podjetja  Izletnik  Ce-
lje, d.d., Aškerčeva 20, Celje, vabi delničar-
je na
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1. redno sejo skupščine
Izletnik Celje, d.d., Celje

Okrožno sodišče v Celju je dne 7. 5.
1996 registriralo delniško družbo in s tem
potrdilo uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, kar je vpisano v sodni register
s sklepom Srg 96/00128, št. vl. 1/00347/00.

Začasna uprava ugotavlja, da so s tem
izpolnjeni pogoji za sklic skupščine, ki bo
15. 9. 1997 ob 10. uri v zimskem vrtu hotela
Celeia, Mariborska 3, Celje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine: izvolitev predsednika skupšči-
ne, dveh preštevalcev glasov ter imenovanje
notarja za zapis notarskega zapisnika.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine, dva preštevalca glasov
in imenuje notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem poslovnika o delu
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in sprejme poslovnik.

3. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme poročilo o poteku lastninskega
preoblikovanja.

4. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano dopolnitev statuta družbe.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo začasne uprave za leto 1996.

6. Obravnava in sprejem sklepa o upora-
bi dobička za leti 1995 in 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano delitev dobička za leti 1995 in 1996.

7. Obravnava in sprejem sklepa o obli-
kovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o oblikovanju sklada lastnih delnic.

8. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorja za leto 1997.
9. Razrešitev začasnega nadzornega sve-

ta in izvolitev novega nadzornega sveta.
Skupščina se seznani s člani novega nad-

zornega sveta, ki so jih izvolili organi sou-
pravljanja delavcev družbe.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in izvoli redne
člane nadzornega sveta.

10. Obravnava in določitev sejnin čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o sejninah članom nadzornega sveta v pred-
lagani višini.

Opomba
Začasni nadzorni svet je predlagatelj skle-

pa o imenovanju rednega nadzornega sveta
in revizorja, ostale sklepe pa sta predlagala
začasni nadzorni svet in začasna uprava.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari
Jelen, vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi
pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knji-
go v Klirinško-depotni družbi na podlagi
zadnjega obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine (do vključno 12. 9. 1997).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bo-
do na skupščini zastopali njihovi poob-
laščenci.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja.

V sprejemni pisarni najavljeni udeležen-
ci podpišejo seznam prisotnih delničarjev
oziroma pooblaščencev ter prevzamejo gla-
sovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 11. do
13. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo razum-
no utemeljen nasprotni predlog. Uprava in
začasni nadzorni svet bosta o predlogih spre-
jela svoja stališča najkasneje dvanajst dni
po sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 11. uri istega dne v
istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju skupščine ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Izletnik Celje, d.d.,
Celje

začasna uprava

Ob-3360

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Sa-
turnus – Avtooprema, d.d., Ljubljana, Leta-
liška 17, sklicuje uprava družbe

2. sejo skupščine
Saturnus – Avtooprema, d.d.

dne 9. septembra 1997 ob 11. uri na se-
dežu družbe na Letališki 17 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik,

dva preštevalca glasov in notar.
2. Sprejem in potrditev letnega poročila

za leto 1996 in razporeditev ugotovljenega
čistega dobička.

Predlog sklepa:
a) sprejme se letno poročilo za leto 1996,
b) čisti dobiček za leto 1996 v revalori-

zirani višini 124,824.879,30 SIT v celoti
razporedi v rezerve.

3. Razporeditev ugotovljenega čistega
dobička za leto 1994 in 1995.

Predlog sklepa: čisti dobiček za leto 1994
v revalorizirani višini 38,564.908 SIT in či-
sti dobiček za leto 1995 v revalorizirani vi-
šini 80,552.439 SIT v celoti razporedi v
rezerve.

4. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmeta se predlagani
spremembi statuta družbe.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1997/1998 se imenuje revi-
zorska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 21.

6. Sprejem in potrditev poročila o poslo-
vanju za obdobje od 1. januarja do 31. maja
1997 in razporeditev ugotavljenega čistega
dobička.

Predlog sklepa:
a) sprejme se poročilo o poslovanju za

obdobje od 1. januarja do 31. maja 1997,
b) čisti dobiček za obdobje od 1. januar-

ja do 31. maja 1997 v višini 73,707.428,70
SIT se v celoti razporedi v rezerve.

Za udeležbo na skupščini se delničar iz-
kaže s potrdilom o izdanih delnicah, poob-
laščenec pa s pisnim pooblastilom delničar-
ja in njegovim potrdilom o izdanih delni-
cah. Pooblastila za zastopanje na skupščini
je potrebno dati v hrambo na sedežu delniš-
ke družbe najkasneje 6. 9. 1997. Vsak del-
ničar ali njegov pooblaščenec mora prijaviti
svojo udeležbo na skupščini najkasneje 6.
9. 1997 na sedežu uprave družbe v registrir-
ni pisarni.

O prijavi izda družba delničarju potrdilo.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v

sprejemni pisarni skupščini uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini ter
druga gradiva.

Predlogi sklepov, besedilo predlaganih
sprememb statuta kot tudi ostala gradiva za
vsako točko dnevnega reda so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Ireni Art-
nak vsak delavnik od 10. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni od objave sklica skupščine, pri-
poročeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
12. uri v istih prostorih. Na ponovnem skli-
cu bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Saturnus – Avtooprema, d.d.
Uprava

Ob-3361

Na podlagi 35. člena statuta družbe Zdra-
vilišče Atomske toplice, d.d., začasna upra-
va sklicuje

skupščino,
ki bo dne 9. 9. 1997 ob 11. uri v poslov-

nih prostorih družbe v Podčetrtku, Zdravi-
liška cesta 24, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlo sklepa uprave: ugotovi se sklepč-
nost skupščine, izvoli predsedujočega
skupščine in verifikacijsko komisijo v se-
stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-

me poslovnik o delu skupščine družbe, v
predloženem besedilu.
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3. Sprejem letnih poročil za leto 1993,
1994, 1995 in 1996 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave: sprejmejo se let-
na poročila družbe za leto 1993, 1994, 1995
in 1996 po predlogu uprave in ob pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta ter mnenjem
revizijske družbe za leto 1996.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: dobiček družbe
za poslovna leta 1993, 1994, 1995 in 1996 v
revalorizirani višini na dan 31. 12. 1996
znaša 161,696.437 SIT.

Višina ustvarjenega dobička v posamez-
nih letih znaša:

– v letu 1993 – 6,352.000 SIT,
– v letu 1994 in 1995 – 103,982.447 SIT,
– v letu 1996 – 57,713.000 SIT.
Ustvarjeni čisti dobiček se na dan 1. 1.

1997 deli:
– dobiček iz leta 1993 se razporedi v

rezerve,
– dobiček iz leta 1994, 1995 in preosta-

nek dobička po delitvi dividend iz leta 1996
v višini 37,496.390 SIT (v skupnem znesku
141,478.837 SIT) se nameni za reinvestira-
nje v razvojne projektne družbe in s tem
izboljšanju kunkurenčnega položaja družbe
na trgu, s ciljem nadaljnjega uspešnega po-
slovanja.

Dobiček iz leta 1996 v višini 57,713.990
SIT se deli še na:

– dividende v višini 20,207.600 SIT
(35%),

– bruto dividenda na delnico znaša 38,40
SIT,

– delničarjem se dividenda izplača naj-
kasneje do 9. 12. 1997 in sicer po stanju
delničarjev, vpisanih v delniško knjigo druž-
be, ki se vodi v centralnem registru pri KDD
– Centralno kliriško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, na dan 9. 9. 1997 in na način, kot
ga določi uprava družbe.

5. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave.

Oblikuje se sklad lastnih delnic iz pro-
stih rezerv družbe v višini 105,300.000 SIT
za namene, ki jih določa 240. člen zakona o
gospodarskih družbah, skupni nominalni
znesek vseh pridobljenih delnic za navede-
ne namene je omejen z višino 10% osnov-
nega kapitala družbe.

Nakupna cena lastnih delnic ne sme biti
višja od valorizirane knjigovodske vredno-
sti delnic, oziroma od njihove povprečne
tržne vrednost (borzna kotacija). Če je ta
nižja od valorizirane knjigovodske vredno-
sti.

Obstoječi delničarji imajo ob odsvojitvi
lastnih delnic, v skladu z 243. členom zako-
na o gospodarskih družbah, predkupno pra-
vico do nakupa teh delnic v sorazmerju s
svojimi obstoječimi lastniškimi deleži.

6. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil or-
gan soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta:

– skupščina razreši člane začasnega nad-
zornega sveta,

– skupščina izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Marjan Rekar,
2. Niko Kač,
3. Jakob Piskernik,
4. Stanko Amon.

Skupščino se seznani, da je svet delav-
cev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:

1. Metka Jerič,
2. Anita Stoiljkovič.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

8. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta.
1. Osnovni kapital v družbi se poveča

za 204,116.000 SIT z drugo izdajo 65.073
navadnih delnic z oznako G in z vsebino
pravic, ki izhajajo iz delnic oznake G, v
nominalni vrednosti 2.000 SIT.

Osnovni kapital s povečanjem znaša
1.257,116.000 SIT.

2. Prodajna cena na dan 22. 7. 1997
znaša 3.136,72 SIT, ki se revalorizira z rast-
jo cen na drobno do dneva vplačila za delni-
co in je za 56,8% višja od nominalne vred-
nosti delnice, tako da bo presežek preveč
vplačanega kapitala znašal 73,969.781 SIT
brez upoštevanja revalorizacije.

3. Delnice se bodo vplačevale z goto-
vinskim nakazilom pri Banki Celje, rok za
plačilo je 30. 9. 1997.

4. Dotedanji delničarji imajo v soraz-
merju z deleži v osnovnem kapitalu pred-
nostno pravico do vpisa novih delnic z ro-
kom uveljavitve te pravice 14 dni.

9. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 30.000 SIT neto za člana in
45.000 SIT neto za predsednika in ob upo-
števanju rasti drobnoprodajnih cen v Re-
publiki Sloveniji.

10. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje Prelog – Simam Revizija
in drugi, k.d., Ptuj.

11. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni  predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,

njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Zdravilišče Atomske toplice, d.d.
Podčetrtek

direktor

Ob-3367

Na podlagi 21. in 22. člena statuta druž-
be Gradis, Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj,
d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj, sklicujem

2. sejo skupščine
Gradis, Gradbeno podjetje Gradnje

Ptuj, d.d.,
ki bo v četrtek, 11. 9. 1997 s pričetkom

ob 12. uri na sedežu družbe na Ptuju, Or-
moška cesta 22, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine s predhodno ugo-
tovitvijo sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in notar
(zapisnikar).

3. Ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna, ker je prisotnih __% vseh
glasovalnih delnic družbe.

4. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe v letu 1996 z revizijskim
poročilom revizijske družbe in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letu 1996 z revizij-
skem poročilom revizijske družbe in mne-
njem nadzornega sveta v predlaganem be-
sedilu.

6. Sklepanju o razporeditvi dobička iz
let 1996 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se po upravi in
nadzornem svetu predlagana razporeditev
dobička iz let 1996 in 1995.

7. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družb.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe statuta družbe v predloženi vsebini.

8. Odločanje o podaljšanju mandata čla-
nom sedanjega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: mandat članom sedanje-
ga nadzornega sveta se ne glede na spre-
membo 26. člena statuta družbe podaljša do
naslednjega sklica skupščine družbe.

9. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.
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Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1997 se imenuje revizijska hiša Abece-
da, d.o.o., iz Ptuja.

10. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o obliko-

vanju sklada lastnih delnic v predlagani obliki.
11. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic ali s pisnim pooblastilom z
navedbo o lastništvu delnic pooblastitelja.

Pisno prijavo za udeležbo na skupščini
je treba deponirati v tajništvu družbe naj-
menj 3 dni pred zasedanjem skupščine, kar
velja tako za delničarje kot za pooblaščen-
ce. Poleg osebne prijave v tajništvu družbe
je mogoče prijavo udeležbo na skupščini
poslati tudi s priporočeno pošto. Rok za pri-
javo je 8. 9. 1997. Delničarji, ki ne bodo
pisno prijavili udeležbe, ne bodo mogli so-
delovati na skupščini!

Udeležence (delničarje in njihove poob-
laščence) prosimo, da se javijo v sprejemni
pisarni skupščine najmanj uro pred pričetkom
skupščine. V sprejemni pisarni skupščine so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Vsa gradiva s celotnimi predlogi skle-
pov so delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe pri Mileni Belšak vsak delavnik od
dneva objave sklica skupščine dalje in sicer
med 8. in 10. uro (tel. 771-761, int. 101).

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave sklica skupščine svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno sporočijo upravi družbe.

Uprava in nadzorni svet bosta o razum-
no utemeljenih predlogih sprejela svoja sta-
lišča in bosta o spreminjevalnih predlogih
najpozneje v 12 dneh po sklicu skupščine
obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure, ko
je skupščina sklepčna ne glede na število
navzočih delničarjev oziroma odstotek za-
stopanih delnic.

Gradis Gradnje Ptuj, d.d.
uprava

Št. 292/97 Ob-3420

Na podlagi točke 7.2., 7.3. in 7.4 statuta
Komunalno–stanovanjskega podjetja, d.d.,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik, uprava in nad-
zorni svet sklicujeta

2. skupščino
Komunalno–stanovanjskega podjetja,

d.d.,
ki bo v četrtek, 18. septembra 1997 ob

12. uri v poslovnih prostorih družbe na Ce-
sti 3. julija 7, Hrastnik (soba št. 28) z na-
slednjim dnevnim redom in predlogi skle-
pov k posameznim točkam dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
ga skupščine in preštevalca glasov. Seji bo
prisostvovala vabljena notarka Marjana Ko-
lenc – Rus.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: sprejme se po-

ročilo uprave o poslovanju družbe za leto
1996 v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1996.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: dobiček se na-
meni za plačilo davka na dobiček, ostanek
ostane nerazdeljen.

4. Sprejem sklepa o sejnini za udeležbo
na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagano sejnino za predsednika in za
člane nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja za leto 1997 skupščina imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo Dinamic,
d.o.o., iz Novega mesta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, pri Venko
Nives, vsak delovni dan od 9. do 13. ure.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po pos. točkah dnevne-
ga reda.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda in nasprotne predloge. Predlo-
gi delničarjev morajo biti pisni in obrazloženi.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje eno uro kasneje, v istih prosto-
rih. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Komunalo–stanovanjsko podjetje, d.d.

uprava
nadzorni svet

Ob-3432

Na podlagi 6.3. točke statuta delniške druž-
be uprava Jate reje, d.d., s soglasjem nadzor-
nega sveta sklicuje in vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Jata Reja, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 11. septembra 1997 ob 13. uri

na sedežu družbe, Agrokombinatska 84,
Ljubljana Polje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predlagani delovni or-
gani skupščine: predsednik skupščine, pre-
števalki glasov, potrdi se predlagani notar.

2. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu uprave za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave o poslovanju družbe za leto 1996
z mnenjem nadzornega sveta in poročilom

revizorske družbe KPMG, Slovenija, d.o.o.,
v predloženem besedilu.

3. Sklepanje o ugotovitvi in razporeditvi
dobička.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o ugo-
tovitvi in razporeditvi dobička v predlože-
nem besedilu z mnenjem nadzornega sveta.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o obliko-

vanju sklada lastnih delnic v predloženi vsebi-
ni po predlogu uprave in nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1997 se ime-
nuje pooblaščena revizorska družba KPMG
Slovenija, d.o.o., management, consulting
in revizija, Dunajska 21, Ljubljana.

6. Obravnava in sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelj sklepov k posameznim toč-

kam dnevnega reda skupščine je uprava
družbe, predlagatelj sklepa k 5. točki dnev-
nega reda pa je nadzorni svet. Gradivo za
skupščino in predlogi sklepov za vse točke
dnevneg reda so delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave družbe na Agrokombinat-
ski 84, Ljubljana Polje, vsak delovni dan od
9. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za ude-
ležbo na skupščini je potrebno, da se delni-
čar izkaže z osebnim dokumentom, poob-
laščenec pa s pisnim pooblastilom delničar-
ja. Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki se pisno prijavijo upravi druž-
be najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine, to je do 8. 9. 1997. Prijava je možna
preko pošte ali faksa, čemur pa naj sledi
tudi priporočena pošta. Udeležence in poob-
laščence vljudno prosimo, da se na upravi
družbe zglasijo vsaj eno uro pred pričetkom
zasedanja in podpišejo na seznam udeležen-
cev. Delničarji lahko v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumljeno utemeljen nasprotni predlog.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O predlogih sklepov se lahko glasuje z gla-
sovnicami, ki jih prejme delničar oziroma
pooblaščenec ob pristopu na skupščino.

Skupščina bo sklepčna, če bo zastopane-
ga vsaj 15% osnovnega kapitala.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne ob 14. uri v istih
prostorih. Skupščina bo v tem primeru ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Jata Reja, d.d.
uprava družbe

Št. 1629/97 Ob-3421

Uprava družbe Kostak, d.d., Komunal-
no stavbenega podjetja, Leskovška cesta
2/a, Krško, v skladu z 288. členom zakona
o gospodarskih družbah objavlja

nasprotni predlog
k 6. točki dnevnega reda 3. skupščine

delničarjev, ki bo dne 28. 8. 1997, ob 15.
uri, na sedežu družbe Kostak, d.d.
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Nasprotni predlog k dnevnemu redu po-
dajajo DZU Atena, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 56, v imenu in za račun PID Atena
ena, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, in Atena
dve, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, in sicer:

6. točka dnevnega reda – oblikovanje
sklada lastnih delnic.

Nasprotni predlog: predlog sklepa: sklad
lastnih delnic se ne oblikuje.

Obrazložitev: predlog sklepa ni v skladu
s smislom 240. člena ZGD, da se sklad last-
nih delnic oblikuje le iz dobička za točno
določene zakonske namene. Predlagatelj bi
moral primere iz 1. in 2. alinee 240/1 člena
ZGD podrobneje utemeljiti, zlasti pojasniti,
kakšna neposredna škoda grozi družbi, da
je sklad potrebno oblikovati. Družba ima
težave z likvidnostjo, odkup delnic iz skla-
da jo bo še povečal. Sklep je nezakonit in v
nasprotju z določili ZGD o namenu uporabe
sredstev rezerv in slovenskim računovod-
skim standardom št. 8.19, ki določa, da so
rezerve namensko opredeljeni del čistega
dobička za poravnavanje možnih izgub v
prihodnjih letih.

Predlog sklepa uprave družbe Kostak,
d.d., Krško: skupščina sprejme predlagano
oblikovanje sklada lastnih delnic.

Obrazložitev: uprava družbe Kostak,
d.d., Krško, s soglasjem nadzornega sveta,
skupščini predlaga sprejem sklepa o obliko-
vanju sklada lastnih delnic, ki je v skladu z
zakonom in je utemeljen z naslednjim:

– družba oblikuje sklad lastnih delnic v
višini 10% osnovnega kapitala,

– vir za oblikovanje sklada lastnih del-
nic so rezerve družbe, ki presegajo 10%
osnovnega kapitala oziroma zakonsko pred-
pisano višino rezerv,

– družba lahko sredstva iz sklada last-
nih delnic uporabi za nakup lastnih delnic
za namene iz 1. in 2. alinee prvega odstav-
ka 240. člena zakona o gospodarskih druž-
bah,

– nadzorni  svet  družbe  nadzoruje  iz-
vajanje  tega  sklepa  in  v  zvezi  s  tem
oblikuje pravila odkupa in prodaje lastnih
delnic s katerim podrobneje uredi način
nadzora.

Sklep o oblikovanju sklada lastnih del-
nic je zgolj formalna možnost uprave za
odločanje uprave o nakupu lastnih delnic.
Konkreten nakup pa se bo opravil le, če bo z
njim soglašal nadzorni svet in bo v skladu z
zakonom in sprejetimi pravili.

Zaradi oblikovanja sklada lastnih delnic
ne pričakujemo večjih likvidnostnih težav,
saj bi s planom zagotovili čimboljšo uskla-
jenost med odlivi in prilivi v sklad.

Sklep o oblikovanju lastnih delnic je za-
konit, saj se oblikuje v breme rezerv, ki
presegajo zakonsko določeno višino.

Uprava družbe ne more utemeljiti, kak-
šna neposredna škoda grozi družbi, da je
sklad potrebno oblikovati, ker je konkretno
situacijo v naprej težko predvideti. V pri-
meru, ko je sklad oblikovan in neposredna
škoda grozi družbi, pa lahko uprava takoj
prične s postopkom pridobivanja lastnih del-
nic z namenom preprečitve škode in ni po-
trebno sklicevati skupščino in predlagati v
sprejem sklep o oblikovanju sklada lastnih
delnic.

Kostak, d.d., Krško,
uprava

Razne objave

Ob-3351

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v imenu
Evropske komisije za projekt Laboratorij-
ska oprema - Veterinarski zavod Ptuj (SL -
9602.03.01), financiran iz sredstev Phare v
okviru nacionalnega programa v Sloveniji
objavlja

razpis
za nabavo potrebne laboratorijske
opreme za veterinarski zavod Ptuj
Na razpis se lahko enakopravno prijavi-

jo vse fizične in pravne osebe iz držav čla-
nic Evropske unije in iz držav, udeleženih v
programu Phare, ki dobavljajo blago z izvo-
rom v teh državah.

1. Predmet
Objavlja se razpis za nabavo potrebne

laboratorijske opreme za Veterinarski za-
vod Ptuj v skupni vrednosti 34.000 ECU.

Ponudniki se lahko prijavijo samo na raz-
pis v celoti. Ponujena oprema mora popol-
noma ustrezati opisu v tehnični specifika-
ciji.

Oprema mora biti dostavljena na Veteri-
narski Zavod Slovenija, območna enota Ptuj,
Ormoška cesta 28, Ptuj, kont. oseba je mag.
Joško Pevec.

2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za ponudbe predstavljajo nasled-

nji dokumenti v angleščini:
1. navodila ponudnikom za pogodbe

o nakupu,
2. posebni razpisni pogoji za pogodbe

o nakupu,
3. tehnične specifikacije,
4. predračun,
5. splošna pravila za ponudnike in

sklenitev pogodbe o nakupu.
Ti dokumenti sestavljajo popolno razpi-

sno dokumentacijo, ki jo je na podlagi pisne
zahteve mogoče dobiti na naslovu: Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Phare ESPU, Dunajska 58, Ljubljana,
Slovenija, kont. oseba Andrej Beloglavec,
tel. 386/61-136-20-47, faks
386/61-136-30-37.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pris-
peti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje tri tedne po objavi v Uradnem
listu RS.

3. Oddajanje prijav
Prijave v angleščini morajo biti dostav-

ljene najkasneje 8. 9. 1997 do 12. ure na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Phare ESPU, Dunajska
58, Ljubljana, Slovenija.

Na kuvertah mora biti označba: “Ne od-
piraj – za razpis: “Veterinarski zavod Ptuj”.

Odpiranje ponudb bo 9. 9. 1997 ob 12.
uri po lokalnem času na istem naslovu.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano

The Republic of Slovenia, Ministry of
Agriculture, Forestry and Food, on behalf
of the European Commission for the project

- Veterinary equipment - Animal Health
Centre Ptuj (SL - 9602.03.01) financed from
Phare funds in the framework of National
Programme for Slovenia, invites,

Tenders
for the Provision of Equipment for Ptuj

Regional Laboratory
Participation is open in equal terms to all

natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the Phare program-
me who offer to supply goods originating
from those countries.

1. Subject
Invitation  to tender for the equipment

needed for Ptuj Regional Laboratory - Ani-
mal Health Centre within the amount of
34.000 ECU.

Any tendered may tender only for all the
equipment. The supplies tendered must ful-
ly conform with the detailed description set
out in the Technical Specifications.

The supplies must be delivered to the
following address: Animal Health Centre
Slovenia, Regional Unit Ptuj, Ormoška ce-
sta 28, Ptuj, Slovenia, contact person: Joško
Pevec DVM MSc.

2. Tender dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Supply

Contracts,
2. Special Tender Conditions for Supply

Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts.
These documents constitute the comple-

te tender dossier and may be obatined free
of charge by written request from: Ministry
of Agriculture, Forestry and Food, Phare
ESPU, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Con-
tact person: Andrej Beloglavec, Phone:
386/61-136-20-47, faks 386/61-136-30-37.

Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest 3 weeks
after publication of this announcement in
the Official Gazette.

3. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted, at

the latest on September 8th 1997 at 12 a.m.
at: Ministry of Agriculture, Forestry and
Food, Phare ESPU, Dunajska 58, 1000 Ljub-
ljana, Slovenia. The envelope has to be mar-
ked: Do not open - for Tender: “Animal
Health Centre, Ptuj”. They will be opened
in public session on September 9th, 1997 at
12 a.m. local time at the same address.

Ministry of Agriculture, Forestry and
Food

Št. 311/97 Ob-3341

Na podlagi 9. člena zakona o spodbujanju
razvoja demografsko ogroženih območij v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 48/90 in
12/92) objavlja Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana

natečaj
za dodelitev sredstev za spodbujanje

razvoja demografsko ogroženih območij
v Republiki Sloveniji za leto 1997
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I.
1. Sredstva za spodbujanje razvoja de-

mografsko ogroženih območij v Republiki
Sloveniji se bodo dodeljevala za:

– sofinanciranje gradnje objektov in na-
prav lokalne infrastrukture (10. člen zako-
na),

– sofinanciranje izdelave inicialnih raz-
vojnih načrtov in povračila dela stroškov
izdelave projektne dokumentacije (prvi od-
stavek 9. člena zakona).

Predviden obseg financiranja naj bi do-
segel 1,3 mlrd SIT. Končna višina razpolož-
ljivih sredstev za spodbujanje razvoja de-
mografsko ogroženih območij bo znana po
sprejetju proračuna RS za leto 1997.

V obdobju začasnega financiranja do
30. 9. 1997 je za sofinanciranje izgradnje
objektov in naprav lokalne infrastrukture na
razpolago 57,454.300 SIT, za sofinciranje
izdelave inicialnih razvojnih načrtov in po-
vračila dela stroškov izdelave projektne do-
kumentacije (prvi odstavek 9 člena zako-
na), pa je na razpolago 9,500.000 SIT.

2. Pravico kandidiranja za sredstva iz te-
ga natečaja imajo fizične in pravne osebe za
naložbe na območjih, določenih z uredbo o
območjih, ki se štejejo za demografsko ogro-
žena območja v obdobju 1997-1999 (Ur. l.
RS, št. 44/97).

3. Investitorji, ki so jim bila sredstva za
spodbujanje razvoja demografsko ogrože-
nih območij v obdobju 1991-1996 že odo-
brena, ne morejo sodelovati na natečaju z
istimi projekti.

4. Rok za vložitev prijav je en mesec od
objave v Uradnem listu RS.

5. Nepopolnih vlog ne bomo obravnava-
li.

II. Sofinanciranje gradnje objektov in na-
prav lokalne infrastrukture.

1. Zahtevek vloži občina pri Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova
5, Ljubljana.

2. Naložba bo na podlagi tega natečaja
sofinancirana v višini do 30% predračunske
vrednosti, oziroma do 50%, če je lokacija
naložbe v desetkilometrskem pasu ob me-
jah Republike Slovenije.

3. Zahtevek mora vsebovati:
– ime in naslov investitorja;
– lokacijo naložbe, z navedbo poteka in-

frastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (nedvoumno naj bo navedena začet-
na in končna točka objekta ali dela objekta,
ki je predmet zahtevka);

– investicijski program z opredeljenim
obsegom del v letu 1997, oziroma drugo in-
vesticijsko dokumentacijo določeno v navo-
dilu o pripravi investicijske dokumetacije in
spremljanju investicij (Ur. l. RS, št. 13/96);

– poročilo o že izvršenih delih naložbe,
če gre za fazno gradnjo;

– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja in s časovno dinamiko korišče-
nja sredstev,

– dokumentirano izjavo investitorja o za-
gotovitvi ostalih sredstev,

– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del (v skladu s Zakonom o gra-
ditvi objektov, Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86
in Ur. l. RS, št. 59/86);

– sklep občinskega sveta o prioriteti zah-
tevka in njegovo utemeljitev glede na ustrez-
ni razvojni program ali projekt;

– objavo javnega razpisa za izvajanje del
in/ali nabavo opreme.

Vrednost naložbe se izračuna po cenah,
ki so veljale do dneva razpisa natečaja.

Podatke, ki se nanašajo na zahtevek, je
potrebno vpisati na obrazec, ki je sestavni
del tega natečaja.

4. Upoštevani bodo zahtevki na področ-
ju lokalne vodooskrbe, lokalnega cestnega
omrežja, lokalnega energetskega omrežja ter
lokalnega javnega omrežja zvez, in sicer:

na področju lokalne vodooskrbe:
– vodovodni sistem za eno ali več nase-

lij ali skupin posameznih porabnikov (vklju-
čuje zajetje, cevovod do hišnega priključka
in potrebno čiščenje);

– individualna oskrba posameznega po-
rabnika z vodo iz lastnega vodnega vira
(vključuje zajetje, cevovod do hišnega pri-
ključka in potrebno čiščenje);

– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziro-
ma drugih ekoloških zahtev.

na področju lokalnega cestnega omrež-
ja:

– novogradnja ali rekonstrukcija lokal-
nih cest in rekonstrukcija tistih krajevnih
prometnic, ki jih je po rekonstrukciji možno
uvrstiti med lokalne ceste na podlagi osnov
in meril za razvrstitev cest in drugih pro-
metnih površin med lokalne ceste (Ur. l.
SRS, št. 22/83 in 32/88);

na področju lokalne elektrodistribucij-
ske mreže;

– transformatorske postaje, potrebne za
transformacijo srednje napetosti na nizko
napetost;

– nizko napetosto omrežjem do hišnih
priključkov.

na področju lokalne telefonije:
– krajevno telefonsko omrežje od voz-

liščnih oziroma končnih telefonskih central
do hišnih priključkov.

5. Zahtevek za pridobitev sredstev naj se
nanaša le na tisti obseg investicije, ki je
predviden za leto 1997. Zahtevki, pri kate-
rih bodo v predračunski vrednosti zajeta pre-
tekla ali predvidena prihodnja vlaganja, ne
bodo upoštevani.

6. Zahtevke bo v skladu s zakonom
obravnavalo Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj v sodelovanju z drugimi vlad-
nimi resorji. Na tej podlagi in ob upošteva-
nju razvojnih prioritet Republike Slovenije
ter občinskih prioritet, bo ministrstvo
sklepalo pogodbe o dodelitvi nepovratnih
sredstev občinam za izgradnjo objektov lo-
kalne komunalne infrastrukture.

7. Pri izboru projektov, ki bodo sofinan-
cirani bomo uporabili naslednje kriterije:

– kvaliteta prijavljenega projekta;
– stopnja demografske ogroženosti ob-

čine (100%, 75%, 50% ali manj);
– dosedanja vlaganja na področju infra-

strukture iz naslova sredstev za spodbujanje
razvoja demografsko ogroženih območij;

– lokacija investicije (prioritetno inve-
sticije v obmejna območja);

– prioriteta, ki jo je postavila občina;
– struktura lastnih finančnih virov za

predloženi projekt;
– nadaljevanje že začetih projektov iz

preteklih let.
Prednostno bomo obravnavali projekte v

izvajanju oziroma projekte za katere je

opravljen javni razpis in sklenjena pogodba
z izvajalcem.

III.
Sofinanciranje izdelave inicialnih razvoj-

nih načrtov in povračilo dela stroškov izde-
lave projektne dokumentacije

1. Zahtevek vloži pravna ali fizična ose-
ba pri Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Vlagatelj zahtevka lahko pridobi na
podlagi tega natečaja nepovratna sredstva v
višini največ do 50% stroškov izdelave ini-
cialnega razvojnega načrta oziroma projekt-
ne dokumentacije.

a)
3. Zahtevek za sofinanciranje izdelave

inicialnega razvojnega načrta mora vsebo-
vati:

– firmo in njen sedež oziroma ime in
naslov investitorja z davčno številko in šte-
vilko žiro računa;

– dispozicijo za izdelavo inicialnega raz-
vojnega načrta z obrazložitvijo;

– čas dokončanja načrta,
– stroške izdelave načrta,
– dokazilo o zagotovljenih ostalih sred-

stvih (pogodba ali sklep o odobritvi takih
sredstev);

– sklenjeno pogodbo z izdelovalcem na-
črta, razen, če je udeleženec natečaja regi-
striran za pripravo takih načrtov (tedaj pri-
loži dokazilo o registraciji svoje firme);

– strokovne reference izdelovalca načr-
ta;

– navedbo širšega razvojnega programa
oziroma projekta, če je načrt vključen vanj.

4. Prednost bodo imeli zahtevki, ki so
vključeni v širši razvojni program ali pro-
jekt in imajo multiplikativne učinke za raz-
voj območja ali dejavnosti ter obravnavajo:

– operativno izvedbo projekta;
– aktiviranje lastnih surovinskih, repro-

dukcijskih ter drugih osnov in prednosti;
– ekološke vidike.
b)
5. Zahtevek za delno povračilo stroškov

izdelave projektne dokumentacije mora vse-
bovati:

– firmo in njen sedež oziroma ime in
naslov investitorja z davčno številko ter šte-
vilko žiro računa;

– dokazilo o začetku gradbenih del, ki
ga izda pristojna upravna enota;

– pogodbo z izdelovalcem projektne do-
kumentacije;

– dokazilo o celotnem plačilu projektne
dokumentacije.

6. Upoštevani bodo zahtevki, ki se nana-
šajo na dokumentacijo za širitev ali moder-
nizacijo objektov, pod pogojem, da naložba
ni oziroma ni bila financirana iz sredstev za
spodbujanje razvoja demografsko ogrože-
nih območij ali drugih virov republiškega
proračuna.

IV.
Odobrena sredstva bo lahko investitor

koristil le na podlagi ustrezne dokumentaci-
je v skladu z veljavnimi predpisi s področja
izvrševanja proračuna Republike Slovenije.
Pri dinamiki koriščenja odobrenih sredstev
bo upoštevana specifičnost naložbe, dina-
mika realizacije naložbe in dinamika ko-
riščenja sredstev iz drugih virov, in sicer v
obsegu, ki ga bo dovoljeval priliv sredstev v
proračun Republike Slovenije.
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V.
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj bo spremljalo porabo dodeljenih sred-
stev iz natečaja. Investitorji so dolžni mini-
strstvu omogočiti nadzor nad porabo sred-
stev tako, da je vsak čas možna kontrola
realizacije investicije ter vpogled v poslov-

ne knjige in listine, ki se nanašajo na to
zadevno naložbo.

VI.
Če sredstva niso bila porabljena za na-

mene, za katere so bila dodeljena, ali se je
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj pravico ta-

koj zahtevati od investitorja, da vsa nena-
mensko porabljena ali odtujena sredstva vr-
ne v enkratnem znesku. Investitor vrne sred-
stva v realni višini s pripadajočimi zamud-
nimi obresti.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
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Št. 321-03-88/97 Ob-3337

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, na podlagi 3. člena zakona o rati-
fikaciji sporazuma o ustanovitvi mednarod-
nega centra za senzorično oceno vina (Ur. l.
RS, št. 10/97) objavlja

javni natečaj
za iskanje najboljšega ponudnika, za

organizacijo in financiranje delovanja
Mednarodnega centra za senzorično

oceno vina
Predmet natečaja je organizacija in fi-

nanciranje delovanja Mednarodnega centra
za senzorično oceno vina, najmanj do leta
2012, ki obsega:

– zagotovitev ustreznih prostorov in
opreme za degustacijo vina za 30 slušate-
ljev za obdobje ca. 30 dni vsako leto, pred-
vidoma v juniju in juliju,

– organiziranje seminarjev na katerih bo-
do predavali mednarodno priznani strokov-
njaki,

– zagotavljanje vzorcev vina z različnih
delov sveta v skladu s programom izobraže-
vanja,

– zagotovitev ostalih obveznosti, ki iz-
hajajo iz mednarodne pogodbe in idejne za-
snove projekta.

Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež ponudnika

oziroma ponudnikov,
– navedbo kraja, kjer naj bi se izvajala

dejavnost Mednarodnega centra za senzo-
rično oceno vina,

– natančen opis prostorov in opreme s
skico,

– ime oziroma naziv organizacije, ki bo
opravljala potrebne analize vina,

– višina sredstev potrebnih za organizaci-
jo, usposobitev in tekoče poslovanje centra,

– višino sredstev, ki jih namerava ponud-
nik zagotoviti za organizacijo, usposobitev
in vsakoletno tekoče poslovanje centra, raz-
vidnih iz priloženega finančnega načrta,

– predvideno višino šolnine za udeležen-
ce, ki se bodo izobraževali na centru.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– izkaz finančnega stanja ponudnika ozi-

roma vseh ponudnikov (BON 1 in BON 2
ali BON 3),

– izjavo da bo center pričel z izobraže-
valnim procesom spomladi 1998,

– finančni načrt, ki mora vsebovati pred-
videno višino porabe sredstev po naslednjih
postavkah: nakup oziroma najem prostorov,
nakup oziroma najem opreme za izvajanje
izobraževanja, vsakoletne stroške strokov-
nega vodenja centra, vsakoletni stroški or-
ganizacije izobraževanja, vsakoletni stroški
plačila svetovno znanih predavateljev, stroš-
ki za nakup vzorcev vina iz različnih delov
sveta, drugi stroški,

– izjavo ponudnika, da jamči za točnost
podatkov.

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki:
– z večjim deležem sofinanciranja,
– ki niso oziroma so v čim manjšem delu

porabniki proračunskih sredstev,
– z realno določeno višino šolnine, ki bo

zagotavljala ustrezno in zadostno udeležbo,
– pri katerih je na osnovi izkaza finanč-

nega stanja možno realno pričakovati finan-

ciranje centra v znesku, kot ga navajajo v
ponudbi,

– ki bodo ponudili čim boljše pogoje za
delo centra (čimboljša oprema za izobraže-
vanje, primernejši prostori ipd.).

Splošni pogoji natečaja
Rok za prijavo na natečaj je 1. 9. 1997.
Upoštevali bomo le pravočasne in po-

polne ponudbe prispele na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56/58, Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj,
natečaj senzorični center”.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1997 v
prostorih Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska 56/58, Ljub-
ljana.

Ponudbe bo pregledala in ocenila komi-
sija, ki jo bo imenoval minister za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano.

Ponudnike bo MKGP o izbiri obvestilo
pisno, s sklepom, najkasneje do 20. 9. 1997.

Morebitne dodatne informacije o nate-
čaju lahko dobite na Ministrstvu za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano, Špela Terpin.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 360/97 Ob-3417

Skladno s 7. členom statuta družbe in
328. členom zakona o gospodarskih druž-
bah (odobreni kapital) je uprava družbe
sprejela naslednji sklep.

1. Osnovni kapital družbe Merkur, d.d.,
Kranj se poveča. Dosedanji delničarji imajo
prednostno pravico do vpisa novih delnic v
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe.

2. Pisno gradivo je na vpogled v tajniš-
tvu poslovodstva družbe, Koroška c. 1,
Kranj, in sicer petnajst dni po tej objavi,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Telefon-
ske informacije dobite na tel. 064/267-100.

Merkur, d.d., Kranj
uprava

Št. 57/97 Ob-3352

Hmezad Hram, kmetijstvo in trgovina,
p.o., Obrtniška ulica 2, Šmarje pri Jelšah,
objavlja po sklepu DS z dne 24. 7. 1997

prodajo gospodarskega poslopja
z drugo javno dražbo

Prodajo gospodarskega poslopja oziro-
ma hleva v velikosti 449 m2, parcela 924/6,
vložna številka 939 k.o. Rogatec, zgrajen
leta 1950 in pripadajoče funkcije zemljišča,
ki obsega parceli 923/3, vlož. št. 845 k.o.
Rogatec, velikosti 1.194 m2 in parcelo 924/4
vlož. št. 839 k.o. Rogatec v velikosti
797 m2.

Izklicna cena za gospodarsko poslopje
na drugi javni dražbi oziroma hlev je
11,978.750 SIT.

Objekt je deset let v najemu na podlagi
najemne pogodbe z dne 29. 8. 1995.

Na podlagi najemne pogodbe z dne 29. 8.
1995  je pri nepremičninah, vpisanih pri
vlož. št. 839 k.o. Rogatec, v korist najemni-
ka Žerak Franca, vknjižena zastavna pravi-
ca zaradi vložka v objekt v znesku 8,107.563
SIT, z zakonitimi zamudnimi obrestmi, za
čas od dneva prenehanja najema do plačila.

Najemnik Žarek Franc ima predkupno
pravico.

Ogled nepremičnin je možen vsak dan
med 8. in 10. uro, po predhodni najavi na
tel. 063/821-045 (258), Holešek.

Javna dražba bo 25. 8. 1997 v prostorih
Hmezad Hram ob 10. uri.

Na dražbi lahko sodelujejo vse pravne in
fizične osebe s sedežem v Republiki Slove-
niji. Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra v RS, fizične pa potrdilo
o državljanstvu RS.

Vsak ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudb plačati varščino v višini
10% izklicne cene na blagajni prodajalca, s
katero se mora izkazati na javni dražbi.

Uspešnemu kupcu se varščina vračuna v
ceno, ostalim pa se brezobrestno vrne v ro-
ku 8 dni po končani javni dražbi.

Uspešni ponudnik mora skleniti pogod-
bo o nakupu v roku 8 dni po končani javni
dražbi.

Ponudnik mora plačati celotno kupnino
v roku 8 dni po izjavi prodajalca, da je
pogodba možna za vpis v zemljiško knjigo.

Nepremičnine se prodajo po sistemu vi-
deno - kupljeno in se kasnejših reklamacij
ne upošteva.

Hmezad Hram, Kmetijstvo in trgovina,
p.o., Šmarje pri Jelšah

Ob-3416

Slovenske železarne-Tovil, tovarna vija-
kov Ljubljana, d.o.o., Gerbičeva 98, Ljub-
ljana, objavljajo

javno zbiranje ponudb
za prodajo naslednjih nepremičnin
– parc. št.: 1723 – dvorišče 32 m2, stav-

bišče in funkc. objektom 100 m2,
– parc. št.: 1724/1 – dvorišče 4.765 m2,

funkcionalni objekt 42 m2,
– parc. št.: 1728/11 – poslovna stavba

131 m2, poslovna stavba 145 m2, funkc. ob-
jekt 64 m2 dvorišče 1.817 m2,

– parc. št.: 2027/2 – cesta 114 m2,
– parc št.: 2028/2 – cesta 353 m2,
– parc. št.: 2028/3 – ulica 697 m2, vpisa-

no v z.k. vl. št. 1324 k.o. Vič, in parc. št.
1724/3 – poslovna stavba 10.058 m2, vpisa-
no v z.k.vl. št. 3405 k.o. Vič.

Pri parc. št. 1724/3, vl. št. 3405 k.o. Vič,
je vpisana hipoteka Factor Banke, d.d., za
terjatev v višini SIT 20,908.000 spp.

Na vl. št. 1324 in vl. št. 3405 k.o. Vič sta
vpisani hipoteki SKB Banke, d.d., za terja-
tev 2,000.000 DEM v SIT protivrednosti
spp in SIT 182,150.000 spp.

Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo vse

pravne in fizične osebe, ki vplačajo varšči-
no v denarju v višini 480.000 DEM v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila na žiro račun Tovil,
d.o.o., Ljubljana, št. 50106-601-23201, naj-
kasneje 3 dni pred javno dražbo. Brez pla-
čane varščine ponudnik ne more sodelovati
na javnem razpisu. Predstavniki in pooblaš-
čenci pravnih oseb se morajo pred začet-
kom odpiranja ponudb izkazati z overjenim
pooblastilom in registracijo, iz katere je raz-
vidno, da ima podjetje sedež v Republiki
Sloveniji, fizična oseba pa s potrdilom o
slovenskem državljanstvu. Pisna ponudba
mora obsegati ponujeno ceno, plačilne po-
goje in navedbo dejavnosti, ki jo namerava
ponudnik opravljati v objektu.
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Vse nepremičnine so naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”.

Nepremičnine kupec prevzame v posest
šele po plačilu celotne kupnine.

Ponudniki morajo predlagati ustrezne na-
domestne prostore za opravljanje dejavno-
sti, ki se sedajo opravlja v zgoraj navedenih
nepremičninah. Ti prostori ne smejo biti od-
daljeni od Ljubljane več kot 50 km in mora-
jo zagotavljati pogoje za opravljanje dejav-
nosti družbe Tovil, d.o.o., v skladu z razvoj-
nim programom družbe. Ponudnik mora v
ponudbi specificirati velikost, lego, stanje
in predvideno ceno nadomestnih prostorov.

Varščina bo uspelemu ponudniku brezo-
brestno vračunana v kupnino, neuspelemu
ponudniku pa neobrestovano vrnjena najka-
sneje v roku 3 dni, po izbiri najugodnejšega
ponudnika na žiro račun, naveden v ponudbi.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v roku 15 dni po uspešno
zaključenem razpisu. Če izbrani ponudnik
pogodbe v tem času ne sklene, izgubi pravi-
co do vračila varščine.

Kupoprodajna pogodba začne veljati ko
jo potrdi, oziroma z njo soglaša Vlada Re-
publike Slovenije.

Ob podpisu kupoprodajne pogodbe mo-
ra izbrani ponudnik predložiti prodajalcu
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv
prvovrstne banke za plačilo celotne kupni-
ne.

Prvi del kupnine v višini 2,000.000 DEM
v SIT protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila je potrebno
plačati v 8 dneh po začetku veljavnosti ku-
poprodajne pogodbe, preostanek pa najka-
sneje v 90 dneh po začetku veljavnosti ku-
poprodajne pogodbe.

Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške, povezane s preno-
som lastništva, plača kupec.

Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti poslane s priporočeno pošiljko v
roku 8 dni po objavi razpisa na naslov To-
vil, tovarna vijakov, d.o.o., Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana. Vse informacije glede raz-
pisa dobijo zainteresirane osebe na zgoraj
navedenem naslovu. Ponudba mora biti v
zaprti kuverti, z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis Tovil”. Ponudniki bo-
do obveščeni o izbiri v 8 dneh.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni za-
vezan k sklenitvi pogodbe o prodaji z naj-
boljšim ali katerimkoli ponudnikom.

SŽ – Tovil tovarna vijakov
Ljubljana, d.o.o.

Ob-3354

Regionalni pospeševalni center Murska
Sobota, d.o.o., Trg zmage 4, Murska Sobo-
ta, Razvojni sklad Občin Lendava, Čren-
šovci, Odranci, Turnišče in Kobilje, Parti-
zanska 46, Lendava in LB Pomurska banka,
d.d., Murska Sobota, Štefana Kovača 12,
Murska Sobota

razpisujejo:
– 90,000.000 SIT kreditnega potenciala

za dodelitev kreditov po TOM + 6% z dobo
odplačevanja 3 let, brez moratorija na od-
plačilo. Kreditna pogodba se sklene z LB
Pomursko banko, d.d., Murska Sobota,

– 50% poroštva za odobreni kredit, ki se
podeljuje po pravilih garancijskega sklada.

Pogodba za poroštvo se sklene z garancij-
skim skladom pri RPC Murska Sobota.

Razpis je namenjen enotam malega gos-
podarstva iz območja Občin Lendava, Čren-
šovci, Odranci, Turnišče in Kobilje, ki so
članice garancijskega sklada pri RPC Mur-
ska Sobota.

Prednost bodo imeli:
– izvozno usmerjeni projekti, projekti z

namenom posodobitve tehnologije in pro-
jekti, ki zagotavljajo odpiranje novih delov-
nih mest.

Pogoji za pridobitev kreditov in poro-
štev:

– članstvo v garancijskem skladu pri
RPC Murska Sobota,

– predračunska vrednost projekta do
10,000.000 SIT in najmanj 30% lastnih sred-
stev,

– pozitiven sklep kreditnega odbora ga-
rancijskega sklada in banke,

– lokacija enega malega gospodarstva na
območju Občin Lendava, Črenšovci, Odran-
ci, Turnišče in Kobilje.

Razpis je odprt do porabe sredstev. Vse
dodatne informacije v zvezi s tem razpisom in
glede pogojev za včlanitev v garancijski sklad
lahko dobite na: Razvojnem skladu Lendava,
Partizanska 9, Lendava, tel./faks 78-409.

Prosilci bodo o rešitvi vloge obveščeni s
sklepom v roku 45 dni od predaje komplet-
ne dokumentacije in ureditve statusa člana
GS. Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je do-
končen.

Regionalni pospeševalni center
Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota

Ob-3355

REI, Konzorcij poslovni center, Letališ-
ka 33/4, Ljubljana, v sodelovanju z Mestno
upravo Mestne občine Ljubljana in Druš-
tvom arhitektov Ljubljana

objavlja izid
javnega, anonimnega, pozivnega,

enostopenjskega, državnega,
arhitekturnega natečaja za pridobitev
najustreznejše rešitve za trgovsko in
poslovno stavbo Poslovni center REI
Ocenjevalna komisija je med prispelimi

rešitvami izbrala in nagradila naslednje na-
tečajne elaborate:

I. 1. nagrada – se ne podeli.
II. Dve enakovredni zvišani drugi nagra-

di v višini bruto 1,800.000 SIT prejmeta
elaborata:

– šifra 22111, avtorji: Gorazd Groleger,
d.i.a., LUZ, d.d., Samo Groleger, d.i.a. in
dr. Davorin Gazvoda, d.i.k.a., s sodelavci,

– šifra 10950, avtorji: prof. Janez Ko-
želj, d.i.a., s študenti v seminarju na Fakul-
teti za arhitekturo: Jernej Bevk, Tamara Fur-
lan, Mojca Kocbek, Tadeja Šepec, Urša Pod-
lipnik, Vid Razinger, Gregor Dobrnik. Po-
ročila: Mladen Bratovič, d.i.g., mag. Sašo
Medved, d.i.s., Milena Dolgan.

III. 3 nagrado v višini bruto 1,020.000
SIT prejme elaborat:

– šifra 12345, avtorji: Arhitektni atelje,
Stari trg 11a, Ljubljana.

IV. Odkupe v višini po 480.000 SIT bru-
to prejmejo naslednji trije elaborati:

– šifra 32.35.61, avtor: prof. Grega Ko-
šak, d.i.a., s sodelavci: Damir Čižmok, d.i.a.,
Karin Košak, d.i.a., Aleš Kuder, štud. arh.,

Ivan Kučej, Dragana Midič, d.i.a., Dimitrij
Orlač, akad. slikar, Vesna Petršin, d.i.a., Ja-
nez Šarec, d.i.s., Rafko Lebar, d.i.elek, Vid
Bevk, v.g.t.,

– šifra 12358, avtor: Janez Kobe, d.i.a., s
sodelavci: Haris Brčkalija, arh., Barbara Ko-
be, d.i.a., Jure Škofič, arh.,

– šifra 05971, avtorji: Vojteh Ravnikar,
d.i.a., Robert Potokar, d.i.a., Nina Vastl,
d.i.a., Miha Kajzelj, d.i.a., Tanja Košuta,
abs. arh., Saša Bunčič, abs. arh., Matevž
Čelik, abs. arh., Blaž Budja, abs. arh., s
sodelavci: Anjo Žigon, d.i.g., Matjaž Moš-
krič, d.i.s., Jože Vrhunc, d.i.s., Viktor Draš-
ler, d.i.elek.

Vsem ostalim elaboratom je komisija do-
delila enakovredne odškodnine v bruto zne-
skih po 142.857 SIT.

V. Investitor Konzorcij PC REI je odprl
posebni nagradni fond za izredne odkupe
elaboratov, ki jih je komisija obravnavala
izven konkurence.

Enakovredne izredne odkupe v višini po
330.000 SIT bruto prejmejo elaborati:

– šifra 54321, avtorja: doc. Miloš Flor-
jančič, d.i.a., in mag. Vasa Perovic, d.i.a., s
sodelavci: Rok Benda, štud. arh., Matej
Blenkuš, abs. arh., Jerneja Fischer Knap,
abs. arh., Mitja Zorc, štud. arh., Anton Ber-
ce, d.i.g., Branko Medvešek, d.i.s., prof.
Alojz Muhič, d.i.a., svetovalca: Saša Galo-
nja, d.i.a., asist. dr. Ana Kučan, d.i.k.a., ob-
delovalca: Meta Gabron, abs. arh., Primož
Hočevar, štud. arh.,

– šifra 57367, avtorji: Jurij Sadar, d.i.a.,
Boštjan Vuga, d.i.a., grad. dip. (AA), Dean
Lah, abs. arh., Milan Tomac, abs. arh., Si-
mona Muc, d.i.a., Aljoša Dekleva, abs. arh.,
Tadej Žaucer, abs. arh., Josip Konstantino-
vič, abs. arh., s sodelavci: prof. dr. Blaž
Vogelnik, d.i.a., Viktor Drašler, d.i.elek.,
Matjaž Moškrič, d.i.s., Jože Vrhunc, d.i.s.,
Gašper Blejec, d.i.g., Gregor Dojer, d.i.a.,

– šifra 13372, avtorici: Dominika Bati-
sta, d.i.a., in Lenka Kavčič, d.i.a., s so-
delavcema: Gašper Medvešček, štud. arh.,
Sanja Škrinjar, štud. arh., svetovalci: Stan-
ka Dobrovoljc, gr. teh., PROFI, d.o.o., Kse-
nija Novotny, gr. teh., Biro Petkovski, d.o.o.,
Studio A3J, d.o.o., dr. Marjana Šijanec Za-
vrl, d.i.g.

Avtorje elaboratov št. 23631, 12584 in
29139 prosimo, da na DAL sporočijo naslo-
ve za vrnitev elaboratov.

Razstava natečajnih elaboratov bo pred-
vidoma v drugi polovici septembra.

REI, zastopstva, marketing, consulting,
d.o.o., Ljubljana

Ob-3342

Na podlagi sprejetega sklepa na 25. red-
ni seji Občinskega sveta Občine Štore z dne
22. 7. 1997 objavljamo

javni razpis
za oddajo koncesije za izgradnjo

in upravljanje omrežja za distribucijo
zemeljskega plina za potrebe

prebivalstva in industrije na območju
naselij v občini

1. Razpisovalec: Občinski svet Občine
Štore.

2. Naziv objekta: omrežje za distribucijo
zemeljskega plina za potrebe prebivalstva
in industrije.
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3. Lokacija: Štore, delno Laška vas, del-
no Kompole, delno Prožinska vas in delno
Draga.

4. Roki: pričetek del na izgradnji omrež-
ja za distribucijo zemeljskega plina je 6 me-
secev od dneva objave natečaja v Uradnem
listu RS oziroma takoj po pridobitvi vseh
potrebnih dovoljenj in soglasij. Rok za do-
končanje del je 18 mesecev od pričetka del
v Štorah.

5. Obseg in vsebina koncesije: koncesija
se daje za dobo 29 let. Doba trajanja konce-
sije se šteje od 1. januarja tistega leta, ki
sledi letu v katerem je distribucijska mreža
pričela delovati s tem, da koncesionar sa-
mostojno in na svoje stroške zgradi omrežje
za distribucijo zemeljskega plina, tako da
zagotavlja porabnikom kontinuirano in kva-
litetno dobavo zemeljskega plina, da skrbi
za vzdrževanje in ohranjanje mreže za di-
stribucijo zemeljskega plina ter da upošteva
druge pogoje, ki izhajajo iz odloka o oskrbi
prebivalstva z zemeljskim plinom.

6. Koncedent si pridržuje pravico dolo-
čiti eventuelno manjši obseg koncesije od
razpisanega v soglasju z Občino Štore.

7. Kriteriji za izbor najboljšega ponud-
nika so:

– reference s področja programiranja in-
vesticijske gradnje plinovodnega omrežja,

– reference za izgradnjo, upravljanje in
vzdrževanje plinovodnega omrežja,

– reference posameznih strokovnjakov,
ki bodo delali na realizaciji koncesije,

– finančna sposobnost za izvedbo pro-
jekta.

8. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-
bovati elemente po 10. členu odredbe o po-
gojih in načinu javnega razpisa za oddajo
določenih del, ki se financirajo iz proraču-
na, zlasti pa naslednjo dokumentacijo:

– oceno vrednosti investicije po projek-
tu, ki ga posreduje občina,

– finančni plan investicije,
– vire in načine investiranja,
– ocene stroškov, ki jih morajo uporab-

niki nositi za priključke in spremembe ob-
stoječih napeljav, za njihovo prilagajanje za
uporabo plina,

– plan pospeševanja dinamike priključe-
vanj na mestno plinsko omrežje,

– program zagotovitve sredstev za iz-
gradnjo omrežja za distribucijo zemeljske-
ga plina in njegovo upravljanje.

V primeru, da koncesionar predlaga spre-
membo tehničnih rešitev, mora poleg nave-
denega priložiti tudi dodatno študijo s pri-
kazom : sprememb, novo oceno vrednosti
investicije ter plan financiranja.

9. Orientacijske vrednosti omrežja za di-
stribucijo plina.

10. Interesenti morajo poslati ponudbo v
30 dneh od objave v Uradnem listu RS v
zapečatenih kuvertah z oznako »Ne odpiraj -
natečaj za oddajo koncesije« na naslov Obči-
na Štore, Cesta XIV. Divizije 15, 3220 Štore.

Javno odpiranje bo 30. dan po objavi v
Uradnem listu RS na sedežu Občine Štore.
Interesenti, ki bodo vložili ponudbe, bodo o
datumu in uri odpiranja prispelih ponudb
obveščeni.

11. Interesenti, ki bodo v razpisanem ro-
ku dostavili prijavo, bodo o izidu natečaja
obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za
odpiranje prijav.

12. Upoštevale se bodo le tiste ponudbe,
ki bodo vsebovale vse pogoje iz tega razpi-
sa in bodo prispele pravočasno.

13. Razpisno gradivo lahko interesenti
dobijo na sedežu Občine Štore, Cesta XIV.
Divizije 15, Štore.

Predstavniki interesentov, ki bodo dvig-
nili napisano gradivo in ki se bodo udeležili
odpiranja ponudb, morajo predložiti poob-
lastilo.

Predstavniki ponudnikov, ki ne bodo
predložili zahtevano pooblastilo, nimajo
pravice dajati pripomb na postopek odpira-
nja ponudb in da nimajo pravice spodbijati
pravilnosti postopka odpiranja ponudb.

Informacije je možno dobiti na tel.
063/771-041.

Občina Štore

Ob-3409

Podjetje Jata, d.d., Hladilniška 34, Ljub-
ljana Polje, preklicuje izkaznico za prosto-
voljno zdravstveno zavarovanje za Mehme-
dagič Almira EMŠO 3007976162515, sta-
nujoč Agrokombinatska 5, Ljubljana Polje.

Ob-3359

Društvo Srpska zajednica, Ljubljana,
preklicuje štampiljko okrogle oblike preme-
ra 35 mm, z napisom Društvo Srpska zajed-
nica Slovenija v cirilici in latinici in z zna-
kom.

Ob-3362

PGD Zg. Pirniče, Zg. Pirniče 52/A, Med-
vode, preklicuje štampiljko PGD Zg. Pirni-
če, okrogle oblike, z naslednjo vsebino:
GASILSKO DRUŠTVO Zg. Pirniče, p.
Medvode, št. Štampiljke 2.

Ob-3363

Diesel Servis, Žarko Stubelj, s.p., Vil-
harjeva 30, Ajdovščina, preklicuje priglasi-
tveni list št. 01-178/94, z dne 29. 4. 1994,
matična številka 5509709, firma: DIESEL
SERVIS ŽARKO STUBELJ, s.p.

Ferlič Branko, Zg. Kungota 15/a, Zgor-
nja Kungota, preklicuje priglasitveni list, št.
065-1080/94. m-1608

Ftoni d.o.o., Ul. Mire Pregel, Litija, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. 0424458814
za delavca Begaj Djemajli, izdal ga je Re-
publiški zavod za zaposlovanje Ljubljana.
s-48126

Grobelnik Alojz, Žagarska pot 12, Lo-
vrenc, preklicuje priglasitveni list, št.
068-0161/94. m-1573

HQL d.o.o., Parižlje 15, Braslovče, pre-
klicuje štampiljko pravokotne oblike z na-
pisom: HQL 1, Podjetje za doseganje viso-
ke kvalitete življenja, d.o.o., Parižlje 17,
Braslovče. g-48200

Jurman-Rotar Barbara, Ladja 31, Med-
vode, preklicuje priglasitveni list za podruž-
nico Šentvid, Selanov trg 2. s-48023

Kotalkarsko društvo Svoboda, Gerbiče-
va 61, Ljubljana, preklicuje štampiljko okro-
gle oblike z napisom: KOTALKARSKI
KLUB SVOBODA, Ljubljana-Vič. s-48105

Pirnat Anton, Pšata 67, Dol pri Ljublja-
ni, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
06-0080/94, izdana dne 1. 2. 1994. s-48026

Reiter Lidija, Vranji vrh 21, Sladki vrh,
preklicuje priglasitveni list, št. 064-1846/
94. m-1584

SŠ Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, Aj-
dovščina, preklicuje spričevalo 3. letnika
gimnazije, ki je bilo izdano za šol. leto 1995/
96 na ime Bizjak Boris. g-48266

SŠ Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, Aj-
dovščina, preklicuje spričevalo 4. letnika
gimnazije, ki je bilo izdano za šolsko leto
1996/97 na ime Bizjak Boris. g-48270

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457708, izdano na ime Stojkov Mile.
s-48127

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457689, izdano na ime Ilkoski Milivoj.
s-48128

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457698, izdano na ime Jovanov Tiho.
s-48129

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457695, izdano na ime Adžioski Vla-
dimir. s-48130

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457714, izdano na ime Spasov Toše.
s-48131

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457703, izdano na ime Naumoski Lup-
čo. s-48132

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457716, izdano na ime Angjelov Zla-
tan. s-48133

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457700, izdano na ime Atanasov Sto-
jan. s-48134

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457699, izdano na ime Pešov Stefan.
s-48135

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457696, izdano na ime Arsovski Ne-
nad. s-48136

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457720, izdano na ime Lazarov Mirko.
s-48137

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457717, izdano na ime Sokolov Van-
čo. s-48138

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana, pre-
klicuje delovno dovoljenje, št. 0424457697,
izdano na ime Mirčeski Zlate. s-48139
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Adamič Bojan, Pri Mostiščarjih 3, Ljub-
ljana, potni list št. AA 318575. s-48276

Bajc Marija, Bratov Hvalič 20, Nova Go-
rica, potni list št. AA 638755. p-48084

Beridan Samo, Na Hribih 1, Tolmin, pot-
ni list št. AA 966511. p-48108

Bertoncelj Mateja, Godešič 69, Škofja
Loka, potni list št. AA 117309, izdala UE
Škofja Loka. s-48280

Bezjak Sašo, Bevkova 3, Maribor, potni
list št. BA 503204. p-48027

Bitežnik Tomo, Ul. talcev 4, Anhovo,
potni list št. BA 302001. g-48239

Bizjak Stane, Škovec 15, Velika Loka,
potni list št. BA 528678, izdala UE Trebnje.
s-48251

Bornšek Cvetka, Smrekarjeva 6, Celje,
potni list št. BA 205557. p-48063

Brešan Gregor, Ladra 2, Kobarid, potni
list št. BA 519513, izdala UE Tolmin.
p-48046

Briški Ines, Rob 12, Rob, potni list št.
BA 316186. s-48169

Briški Jasna, Rob 12, Rob, potni list št.
BA 155621. s-48168

Burjan Denis, Porabska 12, Gornja Rad-
gona, potni list št. BA 188110. p-48078

Cibašek Srečko, Moste 43/f, Kamnik,
potni list št. AA 101529. s-48037

Ciomaga Tatjana, Preglov trg 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 60088. s-48216

Černic Marjan, Kolodvorska 10, Dorn-
berk, potni list št. BA 463398. g-48234

Črešnik Aljoša, Glavni trg 31, Muta, pot-
ni list št. BA 0194661, izdala UE Radlje ob
Dravi. p-48019

Dežman Aleksander, Sp. Slemen 40 c,
Ruše, potni list št. AA 436201. p-48167

Dežman Andrejka, Sp. Slemen 40 c, Ru-
še, potni list št. AA 436179. p-48168

Demšar Tjaša, Prušnikova 17, Ljubljana,
potni list št. AA 876757. s-48272

Devetak Elvira, C. Prek. brigad 17, Šem-
peter pri G., potni list št. BA 588639, izdala
UE Nova Gorica. g-48099

Djošan Pero, Tavčerjeva 5, Ljubljana,
potni list št. BA 332499. s-48104

Eniko Tomaž, Ulica bratov Učakar 28,
Ljubljana, potni list št. AA 171542, izdala
UE Ljubljana. s-48244

Ferčec Danilo, Nad Gramoznico 24, Mi-
klavž na Dravskem polju, potni list št. AA
54493, izdala UE Maribor. p-48047

Ficko Marijan, Večeslavci 44, Murska
Sobota, potni list št. 747/82, izdan pri SOP
Avstrija. p-48070

Flac Branko, Leška 7/a, Mežica, potni
list št. BA 137008. g-48325

Frančeškin Aleksander, Laze 15, Lo-
gatec, potni list št. AA 415148. s-50116

Gantar Aleš, Partizanska 68, Žiri, potni
list št. BA 338304, izdala UE Škofja Loka.
s-48180

Gartner Metod, Stara Loka 123, Škofja
Loka, potni list št. AA 479129, izdala UE
Škofja Loka. s-48188

Glavač Darja, C. Borisa Kidriča 2/a, Za-
gorje, potni list št. BA 255067. p-48162

Golob Sašo, A. M. Kotarja 2, Kamnik,
potni list št. BA 494842. s-48250

Goltes Jožef, Klopce 28, Slovenska Bi-
strica, potni list št. AA 339766. p-48060

Hočevar Marjan, Šentjakob 25, Ljublja-
na, potni list št. AA 767443. g-48207

Hrastnik Aleš, Česnikova 28, Ljubljana,
potni list št. BA 315968. s-48112

Ivančič Vladko, Lilekova 5, Celje, potni
list št. BA 319641. p-50028

Jamšek Anja, C. Prekom. brigad 17,
Šempeter pri G., potni list št. AA 351129.
g-48237

Jerovšek Drago, Lackova 41/a, Maribor,
potni list št. BA 572441. p-48045

Južnič-Sotlar Maja, Pod hrasti 87, Ljub-
ljana, potni list št. AA 595579. s-48031

Kerber Boštjan, Javornik 45, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 841060.
g-48101

Knep Uroš, Linhartova 66, Ljubljana,
potni list št. AA 718300. s-50025

Kolar Aleksandra, Sejmiška 1, Domžale,
potni list št. AA 693497. s-48182

Kolednik Milan, Vrazova 40, Maribor,
potni list št. BA 58690. p-48062

Komar Aleksander, Bernikova 4, Dom-
žale, potni list št. AA 365256. s-48048

Komerički Štefanija, Rakeževa 1, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. BA 489529. p-48059

Koršič Jasna, Polanškova 3, Ljubljana,
potni list št. BA 312840. s-48116

Kovačević Edin, Steletova 10, Ljublja-
na, potni list št. BA 331308. s-48115

Kravanja Stanislava, Trg Golobarskih žr-
tev 39, Bovec, maloobmejno prepustnico AI
107154, izdala UE Tolmin. p-48053

Križman Marko, Čevljarska 22, Koper,
potni list št. AA 352413. g-48049

Kukanja Barbara, Ul. Ivana Turšiča 7,
Sežana, potni list št. AA 430457. p-48044

Kušar Boštjan, Savlje 39, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 294164. s-48215

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457702, izdano na ime Paunov Lazo.
s-48140

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457706, izdano na ime Kavtanoski Ri-
sto. s-48142

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457701, izdano na ime Angjelov Stan-
ko. s-48143

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457719, izdano na ime Simonoski Kr-
ste. s-48144

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457712, izdano na ime Stojkov Dra-
gan. s-48145

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457705, izdano na ime Dišlioski Naum.
s-48146

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457711, izdano na ime Spasov Malin.
s-48147

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457715, izdano na ime Trpčeski Naum.
s-48149

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457707, izdano na ime Jančev Trajan.
s-48150

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457694, izdano na ime Krstov Stanko.
s-48151

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457692, izdano na ime Lazarov Zoran.
s-48152

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457713, izdano na ime Ilkoski Acko.
s-48153

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457710 na ime Nikolov Zorančo.
s-48148

Tempi d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424457704 izdano na ime Gjorgijev Lu-
binko. s-48141

Vodušek Viktor, Cesta na Boč 40, Polj-
čane, preklicuje priglasitveni list, št.
50-0610/94. m-1551

Žerjav Ivan s. p., Šentilj 42, Šentilj, pre-
klicuje priglasitveni list, št. 065-0046/94.
m-1547

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Lacmanovič Jani, Snežniška 9, Pivka,
potni list št. AA 404851, izdala UE Postoj-
na. p-48024

Lavtar Tomaž, Čadovlje 14, Kranj, potni
list št. AA 920433, izdala UE Kranj. s-48261

Lenarčič Peter, Proletarska 9, Ljubljana,
potni list št. AA 446658. s-48124

Lorbek Anton, Ul. Veljka Vlahoviča 67,
Maribor, potni list št. BA 293369. p-48021

Mahne Jože, Ellerjeva 11, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 60195. s-48319

Mahne Karolina, Ellerjeva 11, Ljublja-
na, potni list št. AA 60196. s-48320

Makovec Mavro, Gradišče nad Prvačino
95, Renče, potni list št. AA 550493, izdala
UE Nova Gorica. g-48315

Maksimovič Dejan, Vojašniška 16/a,
Maribor, potni list št. AA 658921. p-48048

Marković Dalibor, Ul. Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, potni list št. AA 316918. s-48181

Marolt Boštjan, Maroltova 14, Ljublja-
na, potni list št. BA 155028. s-48260

Martinov Ljudmila, Narodnih herojev,
Beograd, potni list št. AA 548826, izdala
UE Maribor. p-48166

Maučič Matej, Zakl 41, Podlehnik, potni
list št. AA 360118. s-50007

Mavko Vinko, C. na jezero 15, Cerknica,
potni list št. AA 96999. s-50009

Medič Mitja, Brilejeva 1, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 823033. s-48265

Mignozzi Peter, Pristava Sergeja Mašera
15, Nova Gorica, potni list št. BA 651769.
g-48236

Mikuž Anton, Čekovnik 38, Idrija, potni
list št. AA 78936. p-48069

Munič Marija, Rajec 10, Jesenice na Do-
lenjskem, potni list št. AA 418544, izdala
UE Brežice. p-48089

Munič Tatjana, Rajec 10, Jesenice na
Dolenjskem, potni list št. AA 418712, izda-
la UE Brežice. p-48088

Munič Zvonko, Rajec 10, Jesenice na
Dolenjskem, potni list št. AA 418539, izda-
la UE Brežice. p-48090

Naglič Uroš, Prebačevo 26/a, Kranj, potni
list št. AA 343861, izdala UE Kranj. s-48229

Novak Zdravko, Metoda Mikuža 8, Ljub-
ljana, potni list št. AA 604350. s-48189

Pavlović Ljubiša, Agrokombinatska 6/a,
Ljubljana, potni list št. AA 930120. s-48071

Pegam Gabrijel, Hrastje pri Cerkljah 9,
Cerklje, potni list št. BA 343131, izdala UE
Brežice. p-48085

Peloz Erna, Vrtojba, C. na Cuklje 68 b,
Šempeter pri G., potni list št. BA 568004.
g-48312

Peloz Jernej, Vrtojba, C. na Cuklje 68 b,
Šempeter pri G., potni list št. BA 165674.
g-48311

Peloz Tihomil, Vrtojba, C. na Cuklje
68 b, Šempeter pri G., maloobmejno pre-
pustnico št. AI 30725. g-48309

Peloz Tihomil, Vrtojba, C. na Cuklje
68 b, Šempeter pri G., potni list št. BA
548809. g-48310

Petovar Tadej, Česnikova 32, Ljubljana,
potni list št. BA 666748. s-48113

Pevulja Slaviša, Vojkova 9, Ljubljana,
potni list št. AA 460044. s-48095

Pfajfar Matija, Log 83, Železniki, potni
list št. AA 582490. s-48196

Plešec Marjan, Žlebe 60, Medvode, pot-
ni list št. AA 978481. s-48173

Polenčič Mojca, Vrbojce 8, Šentjernej,
diplomo Srednje gostinske šole, ki je bila
izdana na ime Gorenc Mojca. g-48201

Pungartnik Janez, Rimska 18, Trebnje,
potni list št. AA 238100. s-48190

Rakun Thomas, Prod 10, Ljubno, potni
list št. BA 163347, izdala UE Mozirje.
p-48056

Ramšak Andreja, Matke 61, Prebold,
potni list št. BA 0538017. p-48040

Ribič Igor, Kovorska c. 25, Tržič, potni
list št. BA 223359, izdala UE Tržič. p-48038

Roginič Miroslav, Poljanska 14, Ljub-
ljana, potni list št. AA 590366. s-48028

Rotar Andrej, Špelina 11, Maribor, potni
list št. AA 228288. p-48170

Seifert Anita, Prehod 4, Tržič, potni list
št. BA 223383, izdala UE Tržič. p-48037

Slana Marjan, Vrtna ul. 3, Murska Sobo-
ta, potni list št. AA 915797. p-48028

Smrdel Lucija, Narin 24, Postojna, potni
list št. AA 846318. p-48068

Sotlar Franc Mišo, Vrtna 3, Ljubljana,
potni list št. AA 597925. s-48123

Starič Darinka, Gorkičeva 16, Ljubljana,
potni list št. AA 294359. s-48016

Stegnar Ana, Pod hrasti 66, Ljubljana,
potni list št. BA 557732. s-48241

Stermšek Mauro, Kažipotna 1, Izola, pot-
ni list št. AA 508399. g-48102

Stopar Luka, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
potni list št. AA 876788. s-48119

Strmčnik Helena, Aleševa 5, Ljubljana,
potni list št. BA 206062. s-48222

Šenveter Boris, Šentilj 117 d, Šentilj v
Slov. Goricah, potni list št. BA 321020.
m-1525

Šlebinger Aleksander, Ledinek 7 a, 2233
Sv. Ana, potni list št. AA 109119, izdala UE
Lenart. g-480212

Šparovec Darko, Cankarjeva 22, Tržič,
potni list št. BA 223375, izdala UE Tržič.
g-48324

Šušteršič Dane, Ul. pod gozdom 10a, Tr-
zin, potni list št. AA 273119. s-50008

Švec Bojana, Prušnikova 17, Ljubljana,
potni list št. AA 822872. s-48271

Tavželj Andrej, Brilejeva 4, Ljubljana,
potni list št. AA 765609. s-48121

Tavželj Lidija, Brilejeva 4, Ljubljana,
potni list št. AA 765610. s-48122

Todorovič Marija, Vrazova 40, Maribor,
potni list št. BA 58154. p-48061

Tomič Dušan, Lojzeta Hrovata 10, Kranj,
potni list št. BA 112150, izdala UE Kranj.
g-48238

Trobiš Polonca, Brezova 44 b, Celje, pot-
ni list št. AA 400542. g-48233

Urbanc Cvetka, Vrtna ul. 15, Bakovci,
Murska Sobota, potni list št. BA 332290,
izdala UE Ljubljana. s-48004

Valič David, Mezgovci ob Pesnici 25,
Dornava, potni list št. AA 853681, izdala
UE Ptuj. g-48174

Vesel Roman, Korytkova 34, Ljubljana,
potni list št. AA 310663. s-50114

Vidmar Boris, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list št. BA 172491. s-48214

Vuzem Alenka, Janžev vrh 3, Radenci,
potni list št. BA 512482, izdala UE Gornja
Radgona. p-48077

Winkler Petra, Ozeljan 29/a, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico št. AI 105751.
g-48313

Zakrajšek Katjuša, Glavna cesta 8, Mir-
na, potni list št. AA 441712, izdala UE Treb-
nje. s-48248

Zorko Terezija, Gradnikova 48, Radov-
ljica, potni list št. AA 083659, izdala UE
Radovljica. s-48327

Zupan Simon, Globušak 12, Trbovlje,
potni list št. AA 563581. s-48034

Žgalin Mateja, Globoko 7/a, Brežice,
potni list št. BA 419844. g-48322

Žiberna Boris, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
potni list št. AA 313282. s-48184

Žlebnik Boris, Leška 7/a, Mežica, potni
list št. BA 188907. g-48323

Žunić Ibrahim, Pod Debnim vrhom 70,
Ljubljana, potni list št. BA 412221. s-48111

Druge listine

Abram Andreja, Dolenjska 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 815240, št. reg. 198172. s-48050

Adriatic d. d., Rogaška 19, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico AO 8740558,
ki jo je izdala Zavarovalnica Triglav na
ime Kladnik Vincenc, Babna gora 28.
g-48282

Ahmetaj Xhemal, Adamičeva 13, Ljub-
ljana, delovno dovoljenje, št. 0424459588,
izdano na ime Cikaj Besnik. s-48035

Ahčan Aleš, Rateče 99, Rateče, avtomo-
bilsko odgovornost, št. 417722 za os. avto,
št. reg. KR 68-11F. g-48065
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Ajd Gorazd, Žmavčeva 4 b, Maribor, iz-
pit za prevoz nevarnih snovi, št. 008588,
izdala Zavod za varstvo pri delu. m-1585

Ajd Gorazd, Žmavčeva 4 b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 90847
pri SO Maribor. m-1583

Arko Darja, Dušana Mravljaka 11, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
60191. m-1572

Arko Marija, Dušana Mravljaka 11, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
44767. m-1571

Babić Karlo, Tomšičeva 5, Sežana, za-
varovalno polico, št. AO 0424686, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-48205

Babič Franc, Radovljica, zavarovalno
polico, št. 336414, izdala Zavarovalnica Ti-
lia. g-48068

Babnik Matejka, Litijska 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 14621,
št. reg. 179742. s-48052

Bagar Franc, Križna 15, Tišina, vozniško
dovoljenje, št. 06695. p-48014

Balažek Dušica, Cesarjeva 20 a, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika Poklicne avto-
mehaniške šole, ki je bilo izdano leta 1979.
g-48157

Balažic Tatjana, Ljuba Šercerja 2, Dom-
žale, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo, smer šola za far-
macevske tehnike, izdana sta bila na ime
Peček Tatjana leta 1983 in 1984. s-48191

Ban Bojan, Stari grad 15 a, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12298.
p-48015

Ban Jože, Dečno selo 4, Artiče, vozniško
dovoljenje. p-48016

Bartolj Mirko, Sečje selo 10/a, Vinica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8828,
izdala UE Črnomelj. p-48163

Batinič Tatjana, Gorenjska 30, Ribnica,
3 delnice M-banke, št. 00607762. s-48178

Bašelj Roman, Visoko 55, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 639006,
št. reg. 36852, izdala UE Kranj. g-48078

Bele Avguštin, Sveti Turin 33, Rogatec,
vozniško dovoljenje, št. 557. p-48004

Benedičič Janko, Cesta v Kleče 11, Ljub-
ljana, zavarovalno polico 423, izdala Zava-
rovalnica Mercator, dne 1. 8. 1995. s-48118

Bergles Nada, Titova 85, Jesenice, pre-
klic vozniškega dovoljenja, št. S 546936,
ki je bil objavljen v UL RS, št. 43/97.
g-48062

Berglez Jožefa, Primož 27, Ljubno, za-
varovalno polico, št. 448627, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-48067

Blažič Jože, Planina pod Golico 2/a, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1175134. g-48296

Blazič Jan, Cesta v St. vas 3, Postojna,
vozniško dovoljenje. p-48067

Božnar Marjan, Zakrajškova 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S586642, št. reg. 193112. s-48231

Bokavšek Jaka, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1103211, št. reg. 184351. s-48258

Briški Jasna, Rob 12, Rob, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 889323, št. reg.
198972. s-48170

Burja Marko, Zikova 4, Kamnik, diplo-
mo št. 1657, izdala Srednja kovinarska in
usnjarska šola Domžale 30. 9. 1989.
s-48289

Butina Miroslav, Bilečanska 4, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0430770, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-48029

Cencelj Uroš, C. B. Kidriča 15, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8229.
s-48096

Centič Saša, Godnje 2, Sežana, vozniško
dovoljenje, št. 16216. p-48009

Cergol Vladimir, Kozina, Kozina, voz-
niško dovoljenje, št. 15670. p-48029

Cimermančič Ivan, Jurna vas 28, Novo
mesto, diplomo Poklicne avtomehaniške šo-
le v Novem mestu, izdana je bila leta 1979.
s-48002

Cingerle Nataša, Vitovlje 74, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. GH. g-48225

Cinkarna Celje, d. d., Kidričeva 26, Ce-
lje, delovno knjižico št. 605/IV, ki je bila
izdana Vignjevič Draško, rojen 13. 2. 1940.
p-48174

Cizel Kovar Alenka, Šmarjeta 54, Šmar-
ješke toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 30255. g-48208

Cvijanović Stojan, Mala Račna 22, Gro-
suplje, delovno knjižico. s-48053

Čadež Franc, Galetova 16, Kranj, zava-
rovalno polico št. AO 0427087. g-48204

Čižić Petra, Tomšičeva 1 c, Slovenska
Bistrica, spričevalo 8. razreda OŠ Pohor-
skega odreda Slov. Bistrica, izdano je bilo
leta 1997. g-48158

Čuk Matija, Hafnerjeva 6 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 241142, št. reg. 157965. s-48211

Džebić Sead, Klokotnica, Doboj, za-
ključno spričevalo Gradbene tehniške šole
Ljubljana, izdano leta 1983. s-48290

Danilo Aleš, Šiškovo nas. 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194323,
št. reg. 9858, izdala UE Kranj. g-48009

Dekleva Božena, Roška 2a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9198.
s-48332

Demšar Jože, Štepanjska 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 430181, ki jo je iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-48246

Demšar Jože, Štepanjska 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 90062,
št. reg. 24150. s-48247

Dimitrov Amčo, Predoslje 26, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. S 226706, št. reg.
33469, izdala UE Kranj. g-48160

Djaković Vesna, Čopova 17, Celje, spri-
čevalo 3. in 4. letnika s št. 194 in 214, izdala
ju je Gimnazija Celje. g-48015

Djakovič Zoran, Bukovžlak 60, Teharje,
vozniško dovoljenje, št. 39958. p-48005

Dobrina Anton, Pucova 1, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-48064

Dolinšek Bojan, Vranji vrh 14, Sladki
vrh, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 3456.
m-1601

Držanič Janko, Glogov brod 3, Artiče,
vozniško dovoljenje. p-48041

Draksler Melita, Zg. Bela 63, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 229356, št. reg. 38680, izdala UE Kranj.
g-48079

Drevenšek Jože, Kraigherjeva 9, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3142.
m-1520

Drevenšek Milan, Šikole 28, Cirkovce,
zavarovalno polico št. 0245399, izdala Za-
varovalnica Adriatic. m-1604

Dular Matjaž, Na Griču 19, Dolenjske
Toplice, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje kovinarske in elektrotehniške šole
v Krškem, izdana so bila med leti 1988,
1989, 1990 in 1991. g-48125

Dvoršak Vlasta, Vrazova 54, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Ludvika Pliberška-
Maribor, izdano leta 1973. m-1528

Eferl Franjo, Rošpoh 190 b, Kamnica,
zaključno spričevalo Avtomehanske šole
Maribor, izdano leta 1977. m-1599

Emeršič Bojan, Parižlje 38 f, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 79810,
izdala UE Žalec. g-48316

Erhatič Albert, Boreci 19, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št.
2714/78 200014. p-48066

Fatur Bogdan, Zalog 49, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 8703.
p-48017

Ferk Milan, Zg. Gradišče 26, Zg. Velka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7004.
m-1562

Ficko Jože, Vadarci 70, Bodonci, voz-
niško dovoljenje, št. 28884. p-48026

Flajs Irma, Pečinska 37, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 265352,
št. reg. 114122. s-48003

Flajsinger Blaž, Murkova 7, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 34114, izdala
UE Ptuj. g-48164

Franc Mišo Sotlar, Vrtna ul. 3, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 1056505, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-48032

Fric Gorazd, Čreta, Veronikova 7, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 99026, izdala UE Maribor. m-1550
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Furlan Bojan, Slap 63, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 690898.
g-48166

Gabrič Tomaž, Nabrežna 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 102175.
m-1526

Gašperlin Janez, Stružnikova 15, Šen-
čur, 23 delnic M-banke, št. 00808245.
s-48317

Gašperlin Matjaž, Stružnikova 15, Šen-
čur, 17 delnic M-banke, št. 00660558.
s-48318

Gerenčer Gizela, Mladinska 7, Maribor,
potrdilo o strokovnem izpitu za učitelja, iz-
dano 15. 12. 1989. m-1531

Gergar Vladimir, Opekarna 27, Trbov-
lje, delovno knjižico. g-48206

Glavan Igor, Benčičeva 6, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 42509. g-48219

Gobbo Živa, Morova 29, Izola, vozniško
dovoljenje. g-48220

Goričanec Peter, puhova 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107036, št. reg. 211457. s-48194

Gostenečnik Edbin, Antoličičeva 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. CBEGH,
št. 36525 pri SO Maribor. m-1607

Gostojić Želigir-Željko, Vandotova 3,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 1482. g-48076

Gradišnik Anton, Sp. Brežnica 17, Polj-
čane, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 3334. g-48221

Grah Jožef, Motovilci 21, Grad, vozniško
dovoljenje, št. 26296. p-48073

Gregorić Damir, Sečovlje 84, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11831.
g-48295

Greif Dana, Britof 391, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S807877, št. reg.
44157, izdala UE Kranj. s-48333

Grošelj Jožef, Justinova 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1136344, št. reg. 93271. s-47024

Grubič Jožica, Cerina 16, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BF. p-48055

Halužan Stjepan, Štrekljevec 5 a, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5245,
izdala UE Velenje. p-48091

Hartman Gaber, Sp. Bitnje 42, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1146488, št. reg. 34128, izdala UE Kranj.
g-48010

Hild Mihael, Novi dom 32 a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9431,
izdano pri ONZ Trbovlje. s-48263

Hlebš Ivanka, Hradeckega 54, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 388437, št. reg. 31384. s-48083

Hlušička Sašo, Ob Grajeni 1, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 32458, izdala
UE Ptuj. g-48084

Horvat Jožefina, Drakovci 101, Mala Ne-
delja, 3 delnice M-banke, št. 55448. g-48285

Horvat Simon, Cankarjeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 99883.
m-1603

Horvat Janez, Dolga vas 109, Lendava,
delovno knjižico, št. 974451, izdala UE Len-
dava. p-48049

Hočevar Dagmar, Doslovče 10, Žirovni-
ca, listino. g-48306

Iličič Miroslav, Ul. Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje tekstil-
no obutveno gumarske šole v Kranju, smer
Tekstilno mehaniški tehnik. g-48069

Imeri Abdubari, Dvorakova 6, Maribor,
zaključno spričevalo Živilske šole Maribor,
št. 130, izdano leta 1975. m-1524

Iskra Slavko, Fram 6, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 40379. m-1569

Istenič Tomislav, Vojkova 87, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0455173, izdala
jo je Zavarovalnica Adriatic. s-48291

Istenič Tomislav, Vojkova 87, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 42453, št. reg. 91501. s-48307

Ivanuša Jolanda, Čadram 5, Oplotnica,
zaključno spričevalo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, ki je bilo izdano leta
1993. m-1574

Jagodič Emil, Vojkova 15, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 18634. p-48003

Jakopec Barbara, Korenska 23, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. letnika in zaključni
izpit SVKGŠ Celje, izdano leta 1997.
m-1567

Janžekovič Karmen, Moše Pijade 23,
Maribor, potrdilo o strok. izpitu, izdalo Min.
za zdravstvo, družino in soc. varstvo 25. 2.
1992. m-1522

Janc Tatjana, Dolenjska 58, Ljubljana,
20 delnic, št. 00042919, izdala banka Mer-
cator. s-48335

Janež Stanislav, Globel 5, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4729,
izdala UE Ribnica. s-48038

Japič Uroš, Jakčeva 33, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1135158,
št. reg. 214915. s-48269

Jazbinšek Vidoš, Rožna pot 2, Brezovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9490,
izdala UE Vrhnika. s-48005

Jehart Bogdan, Šentjanž, vozniško do-
voljenje. p-48006

Jehart Bogdan, Šentjanž 18, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
527998. p-48081

Jerina Antonija, C. Krimskega odreda 72,
Vrhnika, zeleno karto št. 0441951, izdala jo
je Zavarovalnica Adriatic. s-48293

Jermol Milan, Podbrezje 105, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 807629, št. reg. 18670, izdala UE Kranj.
g-48224

Jevšek Ana, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1996. s-48059

Južnič-Sotlar Maja, Pod hrasti 87, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1043540, št. reg. 163029. s-48030

Jugovac Edi, Sergeja Mašere 3, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 11021. g-48202

Jugovec Boštjan, Na Plavžu 45, Železni-
ki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18761, izdala UE Škofja Loka. s-48183

Juras Dušan, Goričica pri Ihanu 33,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23602. s-48284

Jurečič Albin, Žejno 7, Krška vas, listi-
no, št 226-10368. p-48072

Kadenšek Karmen, Šmarje, listino.
p-48036

Kalavz Milan, Dekani B. Š., Dekani, evi-
denčni list za čoln KP-2, št. 02/03-968/90.
g-48279

Kancler Marina, Žabjak 8, Ptuj, delovno
knjižico. p-48030

Karažija Klaus, Srebrničeva 49, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 04101301, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-48268

Kastelic Miha, Celovška 287, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 843840, št. reg. 176311. s-48198

Kauran Jožef, Sladki vrh 2/a, Sladki vrh,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6963.
m-1570

Kekec Marjan, Brodarjeva 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 17564. g-48087

Kepa Marko, Reboljeva 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1050110, št. reg. 208411. s-48277

Kepnik Franc, Ul. Heroja Lacka 30, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
857. m-1546

Kern Viljem, Levstikova 4, Izola, voz-
niško dovoljenje, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-01716-00/94.
g-48155

Kikelj Dominik, Šentviška gora 1, Slap
ob Idrijci, delovno knjižico. p-48042

Kladnik Dragotin, Na Zelenici 6, 3312
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 453528. p-48051

Kocbek Miroslav, Koroška c. 120, Mari-
bor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
za čolna, št. 02/13-1226-22/86, izdano v Ko-
pru. m-1565

Kocen Andreja, Cesta v Zgornji log 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 134670, S 240294, izdala UE Ljubljana.
s-48243

Kocijančič Mojca, Studenec 40, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S654354, št. reg. 171977. s-48330

Kocmut Marko, Razlagova 15, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1996. m-1527
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Kolaković Anto, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1024712, št. reg. 174818. s-48255

Kolar Aleš, Vrtnarska 11, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12567. g-48075

Kolar Darko, Pristava, Pristava, listino.
p-48010

Kopač Anton, Ocvirkova 75, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 482993, št. reg. 178525. s-48054

Korez Jurij, Rogaška Slatina, vozniško
dovoljenje, št. 9633. p-48031

Korošec Frida, Pregarčevih 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70817.
m-1538

Kos Marija, Verdnikova 17, Jesenice,
spričevalo 3. letnika SŠ Jesenice, smer
zdravstveni tehnik. g-48283

Kosi Mojca, Cesta 24. junija 52, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1002996, št. reg. 93307. s-48286

Kotnik Janko, Trg 3/a, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 16401, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-48301

Kovač Danijel, Cesta Kozjanskega odre-
da 8, 8281 Senovo, delovno knjižico.
g-48013

Kozina Bogdan, Polanškova 23, Ljublja-
na, AO police, št. 0227965, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. s-48193

Krajačič  Igor,  Na  griču  22,  Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
85623, št. reg. 38339, izdala UE Kranj.
g-48305

Krpan Marčela, Bukovica 26/b, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala
UE Nova Gorica. p-48057

Krumpak Drago, Reboljeva 23, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15676,
izdala UE Domžale. s-48228

Kryžanowski Marko, Jakšičeva 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1164406, št. reg. 134259. s-48045

Kump Emil, Mestni trg 2, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 25342.
s-48179

Kušar Aleš, Vešter 10, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 16835,
izdala UE Škofja Loka. s-48006

Kušar Gorazd, Erjavčeva 4, Dob, delov-
no knjižico. s-48175

Kušar Marko, Kremžarjeva 16, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 10713424, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-48267

Kučina Ana-Marija, Langusova 34, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13841. g-48165

Kvržić Radovan, Smrtnikova 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S139666, št. reg. 138094. s-48051

Lah Dejan, Nova ul. 9, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 98809 pri SO Mari-
bor. m-1581

Laharnar Marija, Glinškova pl. 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 848842, št. reg. 94741. s-48019

Lanišek Boštjan, Adergas 50, Cerklje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 01-05-633/1. g-48278

Lavtar Tomaž, Čadovlje 14, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 641424,
št. reg. 34810, izdala UE Kranj. s-48262

Lavtižar Branko, Zg. Rute 50, Gozd Mar-
tuljek, delovno knjižico. g-48273

Leban Alda, Cankarjeva 74, Nova Gori-
ca, listino. g-48308

Leban Davorin, Vipavska 20, Nova Go-
rica, delovno knjižico. s-48331

Leskovar Cvetka, Ul. Toneta Melive,
Slovenske Konjice, spričevalo. p-48172

Leskovšek Aleš, Ul. 28. maja 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1011903, št. reg. 154435. s-48226

Letina Branko, Brunšvik 58, Rače, pri-
glasitveni list, št. 064-1698/94. m-1532

Levin Klančnik Franja, Mariborska 76 a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4134. p-48071

Lorber Jenny, Heroja Bračiča 17, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
87128. m-1602

Lukman Karmen, Ojstriška vas 46 b, Ta-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 208930, izdala UE Žalec. p-48080

Majer Marko, Rožna dol. c. V/24, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO 0420607,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-48085

Mally Marsel, Petrovičeva 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S62150, št. reg. 146636. s-48314

Malnarič Vladimir, celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 81669, S 845598, izdala UE Ljubljana.
s-48288

Mandoska Breda, Ob žici 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 886196, št. reg. 154052. s-48060

Marinčič Zvonimir, Močilnikarjeva 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 849768, št. reg. 107812. s-48192

Marić Gordana, Zapuška cesta 99, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1135542, št. reg. 184895. s-48106

Marovt Tratnik Marjeta, stanetova 24,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30512. g-480083

Matko Mihaela, Miklavž 24, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 607399,
izdala UE Žalec. p-48034

Mavrič Aljaž, Scopolijeva 81, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1106092, št. reg. 193385. s-48230

Maček Julija, Glavarjeva 49, Ljubljana,
delovno knjižico. s-48245

Mediževec Andrej, Gradnikova 83, Ra-
dovljica, duplikat delovne knjižice. g-48063

Meglič Boštjan, Kovorska 45, Tržič, de-
lovno knjižico. g-48064

Mesec Ciril, Zg. Bitnje 89, Žabnica, za-
varovalno polico, št. AO 0431152, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-48011

Meško Roman, Kebetova 24, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6531.
s-48334

Mikec Melita, Seidlova 76, Novo me-
sto, spričevalo Srednje trgovske šole v
Ivančni Gorici, izdano je bilo leta 1993.
g-48070

Milivojević Savo, Polje cesta XII 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, št. S 2581,
št. reg. 109266. s-48086

Molan Janko, Kladnikova 1, Sevnica,
vozniško dovoljenje. p-48173

Mrak Metod, Zg. Bitnje 106, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 643564, št. reg. 34145, izdala UE Kranj.
g-48304

Mužina Aleksij, Ilirska 93, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 7229.
p-48109

Mulalić Suljo, Titova 36, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 795092. g-48209

Mustić Hasan, Solinska 3, Koper, delov-
no knjižico. g-48281

Mušič Janja, Celovška 99, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 929567, št. reg. 200016. s-48195

Nadižar Božo, Sr. Bitnje 81, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 641307, št. reg. 21374, izdala UE kranj.
g-48167

Nagy Mihajlo, Manžan 7 a, Koper, pri-
glasitveni list, št. 17/II/3-1126/94. g-48275

Nemec Franc, Cven 41, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7913.
p-48050

Nemec Zlatka, Dupleški vrh 2, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor. m-1540

Novak Matjaž, C. Cankarjeve brig. 19,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 14675. s-48042

Novak Urban, Betanja 1, Divača, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 15478. s-48172

Ocvirk Julijan, Ločica 15, Polzela, voz-
niško dovoljenje. p-48025

Ocvirk Tomaž, Kraigherjeva 30, Celje,
potrdilo. p-48032

Olenik Damjana, Predloka 26, Črni Kal,
spričevalo zaključnega spričevala. g-48074

Oman Igor, Tesarska 14, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1076609,
št. reg. 7045. s-48027
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Osmančević Emsud, Dobrška 2, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
22827. g-48218

Osredkar Alojzij, Butajnova 22, Horjul,
zavarovalno polico št. 00101043819, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-48039

Osredkar Mira, Butajnova 22, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
171661. s-48040

Ostroveršnik  Matjaž,  Nad  mlini  15,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 22813, izdala UE Novo mesto.
g-48090

Oven Peter, Plešičeva 11, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 140012,
št. reg. 17995. s-48092

Pajer Miroslav, Iška 173, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 239855, št. reg. 32077. s-48109

Pajer Miroslav, Iška 173, Ljubljana, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1759/95, izdala Luška kapetanija
Koper. s-48110

Pangos Robert, Opatje selo 74 c, Miren,
vozniško dovoljenje. g-48057

Paveo Ivan, Gerečja vas 40 b, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 18151, izda-
la UE Ptuj. g-48213

Pavkovič Petar, Mestne njive 3, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29280, izdala UE Novo mesto. g-48088

Pavčnik Franc, Hrenca 11, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
20322. m-1566

Perkovič Boštjan, Počehovska 34, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
101595 pri SO Maribor. m-1545

Peruš Aleksander, Vuhred 143, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
01149991, št. reg. 6620. p-48020

Petar Srečko, Ruške čete 7, Ruše, diplo-
mo Delavske univerze, ki je bila izdana leta
1976. m-1582

Peternel Miha, Podgora 36, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 21128, iz-
dala UE Škofja Loka. s-48199

Peternel Milena, Agrokombinatska c.
13d, Ljubljana, 17 delnic M-banke, št.
00753475. s-48041

Petrič Sonja, Ob Hublju 8, Ajdovščina,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdana sta bila leta 1992 in
1993.

Petrovič Radovan, Bela na Krasu 51, Ko-
stanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje,
kat. g-48018

Pečovnik Ljubica, Pod vinogradi 31 p,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
52385 pri SO Maribor. m-1606

Pintarič Alenka, Ljubljanska 25/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
72646. m-1578

Pipp Miha, Jarše 28 a, Ljubljana, police,
št. 1057030, ki jih je izdala Zavarovalnica
Slovenica. s-48328

Pipp Miha, Jarše 28 a, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1135925,
št. reg. 214084. s-48329

Pirkovič Peter, Križ 266, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 14374.
s-48185

Pleško Miroslav, Podpeška 100, Brezo-
vica, zaključno spričevalo Srednje šole teh-
ničnih strok v Ljubljani, izdano je bilo leta
1983. s-48217

Plut Branko, Božič vrh 5, Suhor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4139, izda-
no pri RNZ Metlika. g-48212

Plut Branko, Božič vrh 5, Suhor, zavaro-
valno polico AO 0423577, izdala jih je Za-
varovalnica Adriatic. g-48274

Plut Urška, Puhova 12, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 730351,
št. reg. 196815. s-48254

Požek Katarina, Levstikov trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 389105, reg. št. 91992. s-48007

Požeš Alojz, Studenec 5, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1153056,
št. reg. 6812. s-48033

Pobega Nataša, Poljanski nasip 24, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 00101043814,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-48108

Podbevšek Boris, Pečarjeva 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 651997, št. reg. 162. s-48227

Podbreznik Andreja, Slovenskogoriška c.
15, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
74, izdala ga je SŠC Ptuj, TOZD Srednja
ekonomska šola J. Lačko Ptuj. g-48014

Podgornik Robert, Dragomelj 14, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32306. s-48187

Podlesnik Marjeta, Razbor 30 a, Loka,
delovno knjižico, izdala UE Trbovlje.
p-48033

Podveršnik Kristijan, Polanska 61, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 101440 pri SO Maribor. m-1543

Polovič Stanislav, Ribji trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 264452, št. reg. 168910. s-48107

Polovšek Alojz, Studenčice 53, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891233, št. reg. 85621. s-48061

Potočnik Matilda, Kaplja vas 45, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
580714. p-48175

Potrč Marko, Trdinova 3/a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30969.
g-48163

Poš Franjo, Vukovski dol 11, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1604.
m-1533

Prodnik Franc, Godič 79 f, 1242 Staho-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4526, izdala UE Kamnik. s-48020

Prosenjak Jože, Podgorje 159, Podgorje
pri Slov. Grad, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Poklicne elektro šole Maribor, ki je
bilo izdano leta 1977. m-1580

Purg Marko, Šmartno na Pohorju 3,
Šmartno na Pohorju, indeks, št. 81449891,
izdala EPF Maribor. m-1541

Pustovrh Miran, Spodnja Senica 30,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 128925, S 147451, izdala UE Ljubljana.
s-48242

Pušenjak Stanislav, Noršinci 1/f, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 2141, izdala UE Ljutomer. p-48164

Ržen Srečko, Puščava 19, Mokronog,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠCK Kr-
ško, št 1492, izdano leta 1980. g-48072

Radić Lilijana, Kidričeva 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102558.
m-1609

Radkovič Zvonko, Bereča vas 43, Su-
hor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3513 pri RNZ Metlika. g-48303

Rakovec franc, Zapože 14/a, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 6965. g-48162

Ramšak Andreja, Matke 61, Prebold, li-
stino. p-48039

Rebec David, Župančičeva 14, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974645. s-48046

Rožak Jurij, Bočem 17, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9601,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-48087

Robek Ivan, Blanca, Blanca, spričevalo.
p-48023

Rovšnik Katja, Ferkova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85210.
m-1537

Rozoničnik Peter, Ul. H. Lacka 7, Celje,
vozniško dovoljenje. p-48001

Rubanj Nikola, Peričeva 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926200, št. reg. 192203. s-48161

Rubin Gorazd, Ljutomer, listino.
p-48171

Rupret Julij, Kajuhova 6 a, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1077.
p-48054

Rusjan Vojko, Valvasorjeva 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
90281. m-1564

Sagadin Mark Luka, Poljanska 13, Ljub-
ljana, indeks Fakultete za družbene vede,
izdan je bil leta 1996. s-48253

Sajevec Gregor, Vuhred 161 a, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9746.
p-48079
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Saver Vinko, Janeza Puharja 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. S 1122445, izdala
UE Kranj. g-48299

Sedonja Antonija, Klavniška 3, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 16967.
p-48013

Sekcija za vzdrž. prog N. G., Kolodvor-
ska 8, Nova Gorica, dodatno zavarovanje na
ime Mavri Klavdij, št. 0203976500103, Hu-
dajužna 4 a, Grahovo ob Bači. g-48159

Serdinšek Jožef, Svarunova 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75240.
m-1575

Serjun Erika, Čeplez 20, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, št. 9467. p-48012

Setnikar Roman, Hruševo 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 165797,
S 731048, izdala UE Ljubljana. s-48287

Sevčnikar Branko, Zg. Črnovo 43, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 20631. p-48075

Sluga Stanislava, C. Notranjskega odre-
da 41, Stari trg pri Ložu, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 4710, izdala UE Cerknica.
s-48256

Smonkar Andrej, Celjska 40/a, Slovenj
Gradec, izkaz OŠ Slovenj Gradec, ki je bil
izdan leta 1996. g-48156

Soler Robert, Drešje 24 a, Bizeljsko, voz-
niško dovoljenje, št. 13787. p-48007

Sotirov Slavko, Hafnerjeva 8 a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 927350, št. reg. 167025. s-48257

Starovastnik Fanika, Kopališka 12, Polj-
čane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5363. g-48094

Stojan Jože, Šentjanž nad Dravčami, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, št. 3130.
p-48011

Stojan Jožef, Šentjanž nad Dravčami 5,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 3130. p-48083

Stržinar Maja, Podlubnik 153, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23357, izdala UE Škofja Loka. s-48176

Strašnik Zdravko, Obrne 9, Boh. Bela,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14657.
g-48297

Strelec Nada, Bevkova 10, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 625789.
p-48082

Stropnik Boris, Kavče 14, Velenje, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13 225/74, izdala ga je Pristaniška kape-
tanija Koper. s-48001

Svetlin Samo, Krožna pot 5, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
5079. s-48252

Šarkezi Janez, Černelavci, Pušča 119,
Murska Sobota, obrtno dovoljenje, št.
058141/1535/01-46/1995, ki ga je izdala
Obrtna zbornica Slovenije, dne 31. 7. 1995.
p-48052

Šešek Erika, Kašeljska 60, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1012572, št. reg. 152860. s-48259

Šinkovec Miroslav, Čabrače 2, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
15780, izdala UE Škofja Loka. s-48235

Šišić Zemina, Brucka 38, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424463067,
izdal ga je Republiški Zavod za zaposlova-
nje Ljubljana, dne 30. 7. 1997. s-48114

Škapin Vladimir, Obrtniška 11, Kozina,
polico I-AO-01, št. 0402994. g-48066

Školaris Vojslav, Seča 85, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 8863,
izdala UE Piran. g-48080

Škrinjar Mario, Dekani 174, Dekani, za-
varovalno polico, št. 0458548. g-48012

Škulj Zlatko, V kote 3, Miklavž na Drav-
skem pol, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 32901. m-1577

Šlosel Jože, Trnovska 10, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
429710, izdala UE Ilirska Bistrica. s-48264

Šmon Metka, Vodriž 6, Podgorje, listi-
no. g-48100

Šneider Janko, Flekušek 16, Jakobski
dol, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
3172. m-1576

Šojič Dušan, Bezgovice 4, Pristava pri
Mest., diplomo Srednje tehnične šole, smer
gradbeni tehnik, št. 161/93, izdana je bila
leta 1985. g-48294

Šparaš Bojan, Pohorska 6 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 64555.
m-1534

Špegelj Andreja, Sp. Dolič 10, Vitanje,
spričevalo 1. letnika STŠ Maribor, izdano
leta 1997. m-1535

Štinac Ivanka, Dekani 176, Dekani, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23708.
g-48302

Štrakl Jasna, Sp. Ščavnica 62, Gornja
Radgona, 3 delnice, št. 00648116, razred N.
g-48292

Štulec Nada, Bevkova 10, Žalec, listino.
p-48035

Šturman Franko, Dekani 165, Dekani,
zaključno spričevalo Srednje živilske šole,
smer mesar, št. 149/68, izdano dne 3. 12.
1968. m-1552

Šuligoj Martin, Prvačina 215/b, Dorn-
berk, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. p-48058

Šuligoj Miroslav, Lokovec 50, Čepovan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-48298

Šumečnik Jernej, Levstikova 14, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
12718. g-48098

Šurev Ilija, Celovška 106, Ljubljana, po-
lice, št. 0430087, ki jih je izdala Zavaroval-
nica Adriatic. s-48300

Švalj Stanislav, Kočareja 10, Kostanje-
vica na Krki, 5 delnic, št. 667412. g-48171

Švarc Igor, Železnikova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
59743. m-1536

Švarc Igor, Železnikova 20, Maribor,
ADR izkaznica, št. 9581, izdal MNZ RS.
m-1529

Tadina Davorin, Tržišče 27 a, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, št. 16936.
p-48065

Tavželj Andrej, Brilejeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 264887, št. reg. 27086. s-48120

Tavčar Liljana, Tržaška 119, Ljubljana,
mesečno vozovnico, št. 1115, s 100% popu-
stom. s-48249

Tibljaš Boris, C. K. Ž. 10 a, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16230.
p-48165

Tolar Mira, Cesta revolucije 2 a, Jeseni-
ce, zdravstveno izkaznico. g-48203

Tomažin Nina, Lipičeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932978, št. reg. 171962. s-48154

Tomažič Ivan, Ul. Jelenčevih 47, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 903
pri SO Maribor. m-1568

Toplak Sebastjan, Dvorjane 42, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
99660. m-1563

Tošič Fred, Blatna Brezovica 5, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11352. s-48044

Trofenik Vili, Mihovci pri Vel. Nedelji
104, Velika Nedelja, poslansko izkaznico.
s-48017

Troha Lidija, Zagorje, vozniško dovolje-
nje, št. 10037. p-48002

Turšič Boris, Ptujska 16, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDGH, št. S631563,
št. reg. 69614. s-48321

Turšič Tatjana, Trniče 45, Marjeta na
Dravskem polju, maturitetno spričevalo
Ekonomske srednje šole Maribor, izdano je
bilo leta 1982/83. m-1579

Tušek Marko, Ul. Milene Korbarjeve 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 643750, št. reg. 43330, izdala UE Kranj.
s-48117

Užmah Ervin, Bukovje v Babni gori 12,
Vinski vrh pri Slivnici, vozniško dovolje-
nje, kat. ABCFGH, št. 7585, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-48086

Urbančič Saška, Tržaška 126, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 266290, št. reg. 3917. s-48036

Urek Sandi, Dečno selo 45, Artiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 11854.
p-48169

Uršič Ivan, Mlinsko 8, Tolmin, vozniško
dovoljenje. p-48043
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Vajda Marjana, Bokolska 44, Maribor,
zavarovalno polico št. 0440157, izdala Za-
varovalnica Adriatic. m-1605

Vasle Mitja, Šempeter v Sav. dol. 70/a,
Šempeter v Sav. dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. H, št. S 319467. p-48176

Verbič Boris, Zgornje Gameljne 66,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 15286, št. reg. 8512. s-48103

Vidmar Nataša, Grajzerjeva 2, Medvode,
vozniško dovoljenje kat. BGH, št. S 847811,
št. reg. 95519. s-50001

Vihar Maja, Bratov Učakar 132, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S184981, št. reg. 11147. s-48186

Viler Alen, OF 12, Dutovlje, vozniško
dovoljenje, št. 8912. p-48008

Vitez Branko, Cankarjeva 26, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-48092

Vitomir Mirjana, Rožna dol. C. IV 14,
Ljubljana, davčno številko. s-48197

Vladić Goran, Ul. 1. maja 11, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4920,
izdano pri RNZ Metlika. g-48210

Vovk Peter, Kersnikova 11, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10911.
s-48043

Vran Beti, Dantejeva 14, Izola, delovno
knjižico. p-48093

Vratič Tomaž, Skorba 3, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. AFGH, št. 37420, izdala
UE Ptuj. g-48082

Vrunč Magdalena, Ul. Pomorskega ba-
taljona 13, Slovenj Gradec, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 6671. g-48223

Vuzem Marija, Starše 86 e, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 39438.
m-1521

Wolf Mojmir, Silvire Tomassini 16, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 8993. m-1548

Zadel Milena, Jurišče 58, Pivka, dve del-
nici, št. 833002, izdala banka Mercator.
g-48240

Zadražnik Jožef, Pungert 1, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF-
GH, št. S 594035. s-48022

Zalaznik Damjana, Studeno 22 a, Želez-
niki, spričevalo 2. letnika VIP-živilec, po-
klic mlekar, izdano je bilo leta 1991.
g-48073

Zemljič Alenka, Črnogorska 19, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
102854. m-1600

Zorec Maja, Gradnikova 5, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4073.
g-48232

Zorko Terezija, Gradnikova 48, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1437, izdala UE Radovljica. s-48326

Zupan Silva, Kardeljeva 76, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13375
pri SO Maribor. m-1542

Zupančič Matjaž, Potok 39, Straža, spri-
čevalo 3., 4. letnika in zaključno spričevalo

Gimnazije v Novem mestu, izdana so bila
leta 1979, 1980 in 1980. s-48177

Zupančič Mojca, Seidlova 26, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34048. g-48077

Žbogar Mojca, J. Puharja 7, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045381,
št. reg. 45811, izdala UE Kranj. g-48093

Žerjal Jernej, C. na Markovec 53, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40780,
izdala UE Koper. g-48091

Žižek Ivan, Dolnja Počehova 17, Pesni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
3473. m-1530

Žižek Teja, Flisova 54, Hoče, spričevalo
1. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta
1993/94. m-1549

Žikić Zdenka, Kidričeva 4, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 792417.
p-48076

Živko Robert, Parecag 12, Sečovlje, voz-
niško dovoljenje, št. 9627, izdala UE Piran.
g-48081

Žunić Ibrahim, Pod Debnim vrhom 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1077349, št. reg. 176033.
s-48097

Žunkovič Janko, Zlatoličje 81, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 60145
pri SO Maribor. m-1544

Žvan Jaka, Polje 8, Bled, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 18299. s-48047

PREDPISI O DRŽAVLJANIH IN TUJCIH
z uvodnimi pojasnili Alenke Mesojedec Pervinšek

Denacionalizacijo pogosto prepletajo postopki o ugotavljanju državljanstva. Včasih je treba izvor slovenske-

ga državljanstva poiskati v predpisih izpred mnogih desetletij. Na slovenskem ozemlju jih je veljalo kar 45.

Med drugim so našteti v novi knjižici, ki je izšla v zbirki predpisov.

Uvodna pojasnila k zakonu o državljanstvu je napisala svetovalka ministra za notranje zadeve Alenka

Mesojedec Pervinšek, ki skozi dolgoletno prakso dobro pozna problematiko na tem področju. Posebno

pozornost namenja specifikam ureditve državljanstva po osamosvojitvi Slovenije. Dodanih je tudi ducat

primerov iz upravne in sodne prakse.

Za zakonom o državljanstvu so objavljene odločbe slovenskega ustavnega sodišča, namenjene oceni ustav-

nosti tega zakona. Nadalje je natisnjena uredba o merilih za ugotavljanje in izpolnjevanje določenih pogojev

za pridobitev slovenskega državljanstva z naturalizacijo, sledijo pa zakoni o: potnih listinah, nadzoru

državne meje, tujcih in začasnem zatočišču.

V knjižico smo vložili tudi spremembe zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 44-2414/97 z dne 24. julija
1997).

Cena 2.457 SIT (10419)
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STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI
Ponatis z dopolnitvijo

Po 1. januarju 1997 bo v Sloveniji obvezno veljala nova

standardna klasifikacija dejavnosti, kakršna je uveljavljena v

Evropski uniji. Med dveletnim postopnim uvajanjem novih

statističnih standardov je bila večkrat dopolnjena tudi uredba o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Statistični

urad Republike Slovenije pa je dopolnil tudi pojasnila h

klasifikaciji.

Založba ČZ Uradni list RS je skupaj s Statističnim uradom

Republike Slovenije pripravila novo izdajo Standardne

klasifikacije dejavnosti. Po predgovoru in uvodnih pojasnilih, ki

so jih pripravili sodelavci statističnega urada, so objavljena

prečiščena besedila uredbe, standardne klasifikacije dejavnosti,

pojasnil k njej in skrajšana imena postavk.

Pravkar je izšel ponatis, ki smo mu dodali Pomožni prevajalnik

iz EKD v SKD.

Cena 2.562 SIT (10394)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


