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Sodni register

KRŠKO

Rg-108426

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00045 z dne 28. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa NETTO – Podjetje za trgovino
in komercialne storitve, d.o.o., Brežice,
sedež: Rimska cesta 34, Čatež ob Savi,
Brežice, pod vložno št. 1/02345/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5595649
Ustanovitelji: Tomažin Franc, Ljublja-

na, Ulica Gubčeve brigade 114, vstop 27. 3.
1992, vložek 301.600 SIT, Škrabl Alojz,
Čatež ob Savi, Zagrebška cesta 10, vstop
27. 3. 1992, vložek 150.800 SIT, in Orešar
Miran – Dušan, Čatež ob Savi, Rimska ce-
sta 58, vstop 24. 1. 1997, vložek 1,055.600
SIT, – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1997: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5156
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; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-

dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 razen po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov, pri dejavnosti s šifro K/74.12 pa razen
revizijske dejavnosti.

Rg-108445

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00193 z dne 16. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa AT, izdelava in montaža lese-
nih izdelkov, Župeča vas, d.o.o., sedež:
Župeča vas 28, Cerklje ob Krki, pod vlož-
no št. 1/01247/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5409675
Osnovni kapital: 2,252.000 SIT
Ustanovitelj: Turšič Andrej, Cerklje ob

Krki, Župeča vas 28, vstop 9. 9. 1990, vlo-
žek 2,252.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1997: 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; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
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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; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.

Rg-108505

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00276 z dne 6. 1. 1997 pri subjek-
tu vpisa Hortikultura, plantaže in gradnje
Brežice, p.o., sedež. Gornji Lenart 28a,
Brežice, pod vložno št. 1/01608/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, skrajšane firme, kapitala, družbe-
nikov in zastopnikov ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5013968
Firma: HORTIKULTURA, plantaža in

gradnje Brežice, d.o.o.
Skrajšana firma: HPG Brežice, d.o.o.
Pravnoorg. oblike: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 63,807.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vložil 16,541.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala pot 5, vložil 6,381.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Mala pot 5, vložil
6,381.000 SIT, udeleženci interne razdeli-
tve po seznamu, vložili 12,762.000 SIT, in
udeleženci notranjega odkupa po seznamu,
vložili 21,742.000 SIT – vstopili 11. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maljkovič Mirko, Brežice, Kidričeva
56, razrešen in ponovno imenovan 11. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbe-
ne namene; 1412 Pridobivanje gramoza in
peska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-

hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 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; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti s šifro K/74.12 razen revi-
zijske dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja druž-
be na podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo št. LP 00899/001189-1996/TJ z dne
11. 11. 1996.

Rg-108516

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00288 z dne 9. 12. 1996 pod št.
vložka 1/03844/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5991951
Firma: VEGELJ IN MILAVEC, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Le-
skovec pri Krškem

Skrajšana firma: VEGELJ IN MILA-
VEC, d.n.o., Leskovec pri Krškem

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Leskovec pri Krškem, Mrtvi-
ce 6

Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelji: Vegelj Albin, Leskovec pri

Krškem, Mrtvice 6, vložil 10.000 SIT, Mi-
lavec Leon, Ljubljana, Jarška 73, vložil
5.000 SIT, in Milavec Iztok, Ljubljana, Jar-
ška 73, vložil 5.000 SIT – vstopili 20. 11.
1996, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Vegelj Albin in Milavec Leon, ime-
novana 20. 11. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 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; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 0142 Storitve za živinorejo brez vete-
rinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;

0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1030 Pridobivanje šote;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje gramoza in peska;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 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; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo;  2224  Priprava  in  proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve;2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2411 Proizvodnja
tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemi-
kalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2465 Proizvodnja neposnetih
nosilcev zapisa; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
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mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2753 Litje lahkih kovin; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inšalacije; 4541 Fasaderska in štuka-

terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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 vozil; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 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 mesnim izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Tgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve takstistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3604 Št. 50 – 18. VIII. 1997

Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9000 Storitve javne higiene; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti s šifro 51.18 razen po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov, pri dejavnosti s šifro 74.12 pa razen
revizijske dejavnosti.

Rg-108522

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00163 z dne 11. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ALEN, proizvodnja, trgovina
in gostinstvo, d.o.o., Zdole, sedež: Zg. Po-
hanca   n.h.,   Zdole,   pod   vložno   št.
1/03323/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, družbenikov, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5802334
Firma: SIGMA APF, mednarodna tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: SIGMA APF, d.o.o.
Sedež: Brežice, Pod obzidjem 18
Ustanoviteljica: Krošelj Jožica, izstop

14. 5. 1996; Račič Karmen, Brežice, Pod
obzidjem cesta 18, vstop 14. 5. 1996, vlo-
žek 2,157.700 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krošelj Jožica, razrešena 14. 5.
1996; direktorica Račič Karmen, imenova-
na 14. 5. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 11. 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; 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;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih

kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, 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 a 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 t rdimi, 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
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-

tričnimi 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
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 vrtarsko opre-
mo in hišnimi 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.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55301 Dejavnost restavacij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve takstistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 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; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 50 – 18. VIII. 1997 Stran 3605

pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Pri dejavnosti K/74.12 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, razen revizijske dejavnosti,
pri dejavnosti K/74.14 podjetniško in po-
slovno svetovanje pa razen arbitaže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-108667

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00176 z dne 12. 7. 1996 pod št.
vložka 1/03819/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948479
Firma: GEOTEH, geodetske storitve,

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

govornostjo
Sedež: Krško, Zdolska cesta 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Stojan, Krško, Ce-

sta 4. julija 50, vstop 8. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlakar Stojan, imenovan 8. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 51488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičinami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtovan-

je; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-108761

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02901 z dne 15. 3. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  KERO,  trgovsko  podjetje,
Veliko  Mraševo,  d.o.o.,  sedež:  Veliko
Mraševo  51,  Podbočje,  pod  vložno  št.
1/03584/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme
ter preoblikvanje družbe iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5876338
Firma: KERIN – KERO & CO., trgov-

sko podjetje, Veliko Mraševo, d.n.o.
Skrajšana firma: KERIN – KERO &

CO., Veliko Mraševo, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 284/95 Rg-106305

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

Družba PROMPT, računalniški inže-
niring, d.o.o., Žalec, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Verdev Romana, Studence 20/a, Žalec in
Hrustel Dragico, Studence 18, Žalec, ki
prevzameta obveznosti plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika v enakih deležih.

Sklep je sprejela skupščina družbenikov
dne 27. 3. 1995.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 25. 3. 1997

Srg 94/04060 Rg-108252

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04060 z dne 28. 5. 1997 pod št. vložka
1/04875/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Matična št.: 5725666
Firma: KRAŠEK, Podjetje za trgovi-

no, predelavo mesa in gostinstvo, d.o.o.,
Laško, Zgornja Rečica, n.h.

Skrajšana  firma:  KRAŠEK,  d.o.o.,
Laško

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Laško, Zgornja Rečica, n.h.
Osnovni kapital: 110.240 SIT
Sklep skupščine z dne 31. 1. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4060/94 z dne 20. 2. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4060/94 z dne 28. 5.
1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Krašek Sil-
va, Zgornja Rečica, n.h. Laško.

Srg 95/00067 Rg-108253

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00067 z dne 27. 5. 1997 pod št.
vložka 1/03198/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: MARMI, podjetje za predelavo
in prodajo marmorja in granita, d.o.o.,
Velenje

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

govornostjo
Sedež: Velenje, Velenje, Šalek 20
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 67/95 z dne 25. 3. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 67/95 z dne 27. 5.
1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Podpečan
Valentina, Šalek 20, Velenje.

Srg 463/95 Rg-108255

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

Družba  ZAKS,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Celje, Ul. Moše Pijade 26, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Ilič Zorana, Celje, Gosposka ulica 3, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku v
celoti.

Sklep je sprejel družbenik dne 30. 5.
1995.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 19. 5. 1997

Srg 804/95 Rg-108256

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

Družba ASOFT, proizvodno, trgovsko,
storitveno in zastopniško podjetje, d.o.o.,
Klanjškova 4, Celje, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Koklič Andreja, Klanjškova 4, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku v
celoti.

Sklep je sprejel družbenik dne 5. 9. 1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 21. 4. 1997
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Srg 2607/94 Rg-108423

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

Družba AGENDA, podjetje za finančni
inženiring in trgovino, d.o.o., Mlinska c.
9, Slovenske Konjice, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Jevšenak Andrej, Mlinska c. 9, Slovenske
Konjice, ki prevzame obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 20. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 6. 9. 1995

Srg 849/95 Rg-109162

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

Družba BRDOLES, podjetje za prede-
lavo lesa, d.o.o., Brdo 8, Planina pri Sev-
nici, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer: Gu-
ček Marijo, Brdo 8, Planina pri Sevnici, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbeni-
ca.

Sklep je sprejela družbenica dne 3. 10.
1995.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 13. 5. 1997

Srg 95/00129 Rg-109163

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00129 z dne 27. 6. 1997 pod št.
vložka 1/01396/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5405785
Firma: BRULF, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Štore, Prožinska vas 50
Skrajšana firma: BRULF, d.o.o., Štore
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štore, Prožinska vas 50
Sklep družbenika z dne 1. 3. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 129/95 z dne 15. 5. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 129/95 z dne 27. 6.
1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Buser Franc,
Prožinska vas 50, Štore.

Srg 95/00199 Rg-109164

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00199 z dne 27. 6. 1997 pod št.
vložka 1/05631/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5796156

Firma: VICTORY, Podjetje za stori-
tve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Gor-
nji grad, Tirosek 7

Skrajšana  firma:  VICTORY,  d.o.o.,
Gornji grad

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gornji Grad, Tirosek 7
Sklep družbenika z dne 24. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 199/95 z dne 15. 5. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 199/95 z dne 27. 6.
1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Grudnik Vik-
tor, Tirosek 7, Gornji Grad.

Srg 94/04806 Rg-109167

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04806 z dne 23. 6. 1997 pod št.
vložka 1/02071/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: ŠPES, podjetje za pogrebne sto-
ritve, d.o.o., Tatenbahova 13, Slovenske
Konjice

Skrajšana firma: ŠPES, d.o.o., Sloven-
ske Konjice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenske Konjice, Tatenbaho-
va 13

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Špes Franc, izstopil 23. 6.

1997.

Sklep družbenika z dne 30. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4806/94 z dne 21. 5. 1997).

Izbris družbe iz sodnega registra zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku (Srg
4806/94 z dne 23. 6. 1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti družbe je prevzel Špes Franc, Ul. Antona
Janše 3, Slovenske Konjice.

Srg 94/04205 Rg-109168

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04205 z dne 9. 6. 1997 pod št.
vložka 1/03986/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5617880

Firma: ALTANA, trgovina in inženi-
ring, d.o.o., Vrbje 15/a, Žalec

Skrajšana firma: ALTANA, d.o.o., Ža-
lec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žalec, Vrbje 15/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Sklep družbenice z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4205/94 z dne 28. 3. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4205/94 z dne 9. 6.
1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Erjavec Ta-
nja, Heroja Staneta 6, Žalec.

KOPER

Srg 465/95 Rg-106349

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

Družba LIVIJA, Trgovina z mešanim
blagom, d.o.o., Kobdilj, Kobdilj 54/d, Šta-
njel, ki je vpisana pri tem sodišču pod vlož-
no št. 1/1081/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev z dne 27. 3.
1995.

Družbenika Franko in Livija Fabjan iz
Štanjela, Kobdilj 54/d, izjavljata, da so po-
plačane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika, vsakemu
do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 22. 4. 1997

Srg 1228/96 Rg-107616

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

Družba ZLOBEC, d.o.o., Trgovsko in
storitveno podjetje Kazlje 7, Sežana, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4180/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenika z dne 27. 12.
1996.

Družbenik Zlobec Borut, Sežana, Kazlje
št. 7, izjavlja, da družba ni obremenjena s
terjatvami tretjih oseb, nima nobenih dol-
gov do tretjih oseb in nima nobenih drugih
obveznosti. Družba ni imela redno zaposle-
nih delavcev, niti delavcev v pogodbenem
razmerju, zato iz tega naslova ni nobenih
terjatev in obveznosti. Družbenik prevzema
obveznost plačila stroškov družbe, ki bodo
nastale s prenehanjem družbe oziroma mo-
rebitne preostale obveznosti družbe.

Družba vrne družbeniku osnovni vložek
v roku osem dni od pravnomočnosti sklepa
o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 16. 5. 1997

Srg 3366/94 Rg-109752

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

Družba VETRINA, d.o.o., Aranžerski
atelje, Koper, Cesta na Markovec 18, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3459/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenika z dne 27. 12. 1994.

Družbenik Iztok Vukovič iz Kopra, Ce-
sta na Markovec 18, izjavlja, da so poplača-
ne vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.
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Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 8. 7. 1997

KRANJ

Srg 180/97 Rg-105701

Družba  LIP  –  tovarna  vrat  Rečica,
d.o.o., s sedežem Rečiška 61a, Bled, vpisa-
na na reg. vl. št. 1/3586/00 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame LIP,
lesna industrija Bled, d.d., Ljublanska cesta
32, Bled.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 9. 4. 1997.

Srg 184/97 Rg-105702

Družba LIP – tovarna plošč in pohiš-
tva Bohinj, d.o.o., s sedežem Ulica Toma-
ža Godca 3, Bohinjska Bistrica, vpisana
na reg. vl. št. 1/3471/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame LIP,
lesna industrija Bled, d.d., Ljubljanska ce-
sta 32, Bled.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 9. 4. 1997

Srg 743/97 Rg-107867

Družba LIP, trgovina Bled, d.o.o., s se-
dežem Ljubljanska cesta 27, Bled, vpisana
na reg. vl. št. 1/3472/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame LIP,
lesna industrijs Bled, d.d., Ljubljanska ce-
sta 32, Bled.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 29. 5. 1997

Srg 1241/96 Rg-107871

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1241/96 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
28. 5. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št.  vl.  1/5009/00  vpiše  izbris  družbe

VAHTAR, avtomehanika, servis, vzdrže-
vanje in trgovina, d.o.o., s sedežem v Kra-
nju, Zlatnarjeva pot 9, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 28. 5. 1997

KRŠKO

Srg 147/97 Rg-106238

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

Družba MEDITERAN ELEKTRONIK,
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
Brežice, d.o.o., preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 31. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Sreten Panić, Maistro-
va 6, Brežice in Ivan Šval, Velika dolina 3,
Jesenice na Dolenjskem, z ustanovitvenim
kapitalom 6.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 6.000 SIT
prenese na ustanovitelja v sorazmerju z
vložkoma, torej Sreten Paniću, Maistrova 6,
Brežice, 70% in Ivanu Švalu, Velika dolina
3, Jesenice na Dolenjskem, 30%.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 21. 4. 1997

Srg 122/97 Rg-108249

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

Družba  LASTOVKA,  trgovsko  pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Pečice, Pečice 36,
Podsreda, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 14. 3. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Plevnik Verica, Ko-
stanjek 4b, Krško, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Plevnik
Verico.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 6. 6. 1997

Srg 145/97 Rg-109178

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

KMET, kmetijstvo in trgovina Loka,
d.o.o.,  Šentjur  na  polju  6,  Loka  pri
Zidanem mostu, se izbriše iz sodnega re-
gistra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Kosem Ljud-
mila, Loka pri Zidanem mostu, Šentjur na
polju 6.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 7. 7. 1997

LJUBLJANA

Rg-38669

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01494 z dne 9. 4. 1996 pod št.
vložka 1/13802/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  BOROPAK,  podjetje  za  pro-
izvodnjo in embaliranje, d.o.o., Borov-
nica

Skrajšana firma: BOROPAK, d.o.o., Bo-
rovnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borovnica, Cesta na Grič 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Funduk Andrej, izstopil

29. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Andrej Funduk, Cesta na Grič 1, Borov-
nica.

Rg-46691

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01671 z dne 23. 10. 1996 pod št.
vložka 1/11127/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: FAC TRADE, trgovsko podjet-
je in storitve, d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: FAC TRADE, d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Levstikova 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Spruk France, izstopil

25. 3. 1996.
Sklep skupščine z dne 25. 3. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Spruk France, Levstikova 2, Kamnik.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3608 Št. 50 – 18. VIII. 1997

Rg-46748

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16116 z dne 15. 5. 1996 pod št.
vložka 1/08471/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenaha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: NOP MESTNIK, d.o.o., podjet-
je za notranjo opremo prostorov, Kočev-
je, Nabrežje 25

Skrajšana  firma:  NOP  MESTNIK,
d.o.o., Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Nabrežje 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Mestnik Andrej, izstopil

28. 9. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 9. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Mestnik Andrej, Nabrežje 25, Kočevje.

Rg-46804

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15046 z dne 13. 6. 1996 pod št.
vložka 1/24783/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenaha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma:  MERCATOR-MEGO,  trgovi-
na, predelava, posredovanje, poslovne
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: MERCATOR-MEGO,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., izstopil 28. 10. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 10. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., Ljubljana, Dunajska 107.

Rg-46809

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/05115 z dne 11. 7. 1996 pod št.
vložka 1/25711/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5710944
Firma: PAPIR, podjetje za proizvod-

njo in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Beet-
hovnova 14

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Beethovnova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: HERMES, d.o.o., Ljublja-

na, izstopil 26. 10. 1995.
Sklep skupščine z dne 26. 10. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel HERMES, d.o.o., Ljubljana, Kolodvor-
ska 7.

Rg-47539

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/03260 z dne 17. 7. 1996 pod št.
vložka 1/08039/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: INTEX, podjetje za trgovinsko
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Jamova 12

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Jamova 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Kodela Franci, Kodela To-

maž in Stoviček Saša-Sandra, vsi izstopili
7. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 7. 12. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Franci Kodela in Tomaž Kodela, oba iz
Ljubljane, Gabrškova 81 ter Saša-Sandra
Stoviček, Glinškova ploščad 9/19, Ljublja-
na.

Rg-47556

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/09241 z dne 20. 7. 1996 pod št.
vložka 1/10768/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: MAŠULIN, podjetje za trgovi-
no in zunanjo trgovino, d.o.o, Ljubljana,
Rožnik 18, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rožnik 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Zmago, izstopil

25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Zmago Hribar, Rožnik 18, Ljubljana.

Rg-47557

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/09299 z dne 20. 7. 1996 pod št.
vložka 1/04602/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: CARVES COMMERCE, pod-
jetje za gradbeništvo in trgovino, Koloni-
ja 1. maja 7, d.o.o., Trbovlje

Skrajšana   firma:   CARVES   COM-
MERCE, d.o.o., Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trbovlje, Kolonija 1. maja 7
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Bohorč Marjan, Arnšek

Branko in Žnidaršič Milan, vsi izstopili
20. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Bohorč Marjan, Saullaumines 9, Trbov-
lje, Arnšek Branko, Gimnazijska 15, Trbov-
lje in Žnidaršič Milan, Saullaumines 9a,
Trbovlje.

Rg-47604

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/20244 z dne 17. 7. 1996 pod št.
vložka 1/14359/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: PROAD, družba za svetovanje,
management in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Brilejeva 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Bernot Natan in Zupanc

Nada, oba izstopila 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Natan Bernot, Hrastnice 6a, Polhov
Gradec in Nada Zupanc, Ul. bratov Učakar
54, Ljubljana.

Rg-47613

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01654 z dne 15. 7. 1996 pod št.
vložka 1/08787/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: OMNIBUS, trgovina, turizem,
zastopanje, marketing in svetovanje, Na
Rojah 2, Ljubljana-Šentvid

Skrajšana  firma:  OMNIBUS,  d.o.o.,
Ljubljana, Na Rojah 2

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Šentvid, Na Rojah 2
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Virant Hedvika, Virant Ja-

nez in Virant Peter, vsi izstopili 31. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 31. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Hedvika in Peter Virant, Na Rojah 2,
Ljubljana in Virant Janez, Kvedrova 5, Ljub-
ljana.

Rg-47844

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/07956 z dne 6. 6. 1996 pod št.
vložka 1/23534/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  BRICI,  proizvodnja,  storitve,
trgovina, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BRICI, d.o.o., Ljub-
ljana
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Litijska c. 243a
Osnovni kapital: 138.000 SIT
Ustanovitelj: Bricelj Milan, izstopil

16. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Milan Bricelj, Litijska c. 243a, Ljub-
ljana.

Rg-47847

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/08075 z dne 15. 5. 1996 pod št.
vložka 1/10214/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: GRADITELJ, d.o.o., posredniš-
tvo, Badjurova 7, Litija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Litija, Badjurova 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šistek Čopar Jasna in Čo-

par Andrej, oba izstopila 9. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 9. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jasna Šistek Čopar in Andrej Čopar,
oba Badjurova 7, Litija.

Rg-47849

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/08571 z dne 15. 5. 1996 pod št.
vložka 1/06176/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenaha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: TEGAL, podjetje za trgovino,
d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Glinškova pl. 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Guček Aleš, izstopil 16. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 16. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Guček Aleš, Glinškova pl. 3, Ljubljana.

Rg-47853

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/09161 z dne 6. 6. 1996 pod št.
vložka 1/18506/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra družbo zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Firma:  KRŽE,  podjetje  za  kovinsko
predelovalno dejavnost in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Livada 10a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Krže Blaž, izstopil 26. 5.

1995.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Krže Blaž, Livada 10a, Ljubljana.

Rg-47911

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16132 z dne 13. 5. 1996 pod št.
vložka 1/15349/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: ELSAT, podjetje za trgovino in
elektro promet, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Gosposvetska 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Zrnec Metod, izstopil

16. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Metod Zrnec, Raskovec 10, Vrhnika.

Rg-47957

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19075 z dne 15. 5. 1996 pod št.
vložka 1/23039/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: MEGAPLAN, poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Rožna  dolina  c.
XVII/19

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Slak Slavko in Glavaš Dar-

ja, oba izstopila 28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Slak Slavko, Škofljica, Vrečarjeva 61
in Glavaš Darja, Reboljeva 1, Ljubljana

Rg-48315

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18661 z dne 8. 11. 1996 pod št.
vložka 1/18787/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BARD, proizvodnja, trgovina,
gostinstvo in storitve, d.o.o., Domžale,
Jarčeva 12

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Jarčeva 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Skok Barbina in Skok Jo-

že, oba izstopila 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Skok Barbina in Skok Jože, oba Jarče-
va 12, Domžale.

Rg-48496

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02405 z dne 30. 5. 1996 pod št.
vložka 1/25631/01 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5858984001
Firma: MAG, ALEKSTIČ & TRIFO-

NI, d.n.o., podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino, gostinstvo, turizem, inženiring, sto-
ritve in zunanjo trgovino, Ljubljana, Po-
družnica STUDIO-LINE Ljubljana, Slo-
moškova 33

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Slomškova 33
Ustanovitelj: MAG, ALEKSIČ & TRI-

FONI, d.n.o., Ljubljana, izstopil 23. 3. 1995.
Izbris podružnice na podlagi sklepa

skupščine z dne 23. 3. 1995.

Rg-48497

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02447 z dne 27. 7. 1996 pod št.
vložka 1/24308/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: LUŽNIK CONSULTING, pod-
jetje za znanstveno in razvojno razisko-
vanje, d.o.o., C. na Rožnik 23, Ljubljana

Skrajšana firma: LUŽNIK CONSULT-
ING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta na Rožnik 23
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Lužnik Janko, izstopil

11. 5. 1995.
Sklep skupščine z dne 11. 5. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Janko Lužnik, C. na Rožnik 23, Ljub-
ljana.

Rg-100100

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16900 z dne 10. 7. 1996 pod št.
vložka 1/08222/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5418631
Firma: STEP’S, d.o.o., Podjetje za sve-

tovanje, marketing, inženiring, trgovino,
gostinstvo in rekreacijo Ljubljana

Skrajšana firma: STEP’S, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 61
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Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Zveza športnih društev

Svoboda, Bratec Milan, Černoš Drago,
Štembal Bojan in Grahek Tone, vsi izstopili
22. 12. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Zveza športnih društev Svoboda, Ger-
bičeva 61, Ljubljana, Bratec Milan, Tbili-
sijska 60, Ljubljana, Černoš Drago,
Tesovnikova 30, Ljubljana, Štambal Bojan,
Lovšetova 18, Ljubljana in Grahek Tone,
Rožna dolina c. II/51, Ljubljana.

Rg-100956

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/12270 z dne 28. 11. 1996 pod št.
vložka 1/06812/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5373948
Firma: UMAX-TRADE, trženje blaga

in storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: UMAX-TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Slovenska 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jaklič-Košir Nada in Ko-

šir Bojan, oba izstopila 1. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Nada Jaklič-Košir, Ulica OF 14, Izola
in Bojan Košir, Grobeljska 18, Ljubljana.

Rg-102020

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11726 z dne 19. 10. 1996 pod št.
vložka 1/07217/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: GABER, podjetje za ekonom-
sko svetovanje in marketing, d.o.o.

Skrajšana firma: GABER, d.o.o., Cerk-
nica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cerknica, Notranjska 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Strle Jože in Strle Saša,

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

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

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

Rg-102162

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11156 z dne 28. 10. 1996 pod št.
vložka 1/21203/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: PREVOZI, d.o.o., trgovina, po-
sredništvo in zastopanje, Podvine 10, Za-
gorje ob Savi

Skrajšana firma: PREVOZI, Zagorje ob
Savi

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagorje ob Savi, Podvine 10
Osnovni kapital: 800.280 SIT
Ustanovitelj: Drnovšek Emil, izstopil

2. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 2. 6. 1994 o pre-

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

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

Rg-102205

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01909 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/22590/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: NORMA 37, podjetje za var-
stveni inženiring, d.o.o., Izlake

Skrajšana firma: NORMA 37, d.o.o., Iz-
lake

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Izlake, Izlake 23
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Gošte Janko in Tramšek

Romana, oba izstopila 22. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 22. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta pre-
vzela ustanovitelja.

Rg-102314

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/06173 z dne 18. 12. 1996 pod št.
vložka 1/17892/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: KMETIČ, d.o.o., storitve, go-
stinstvo in trgovina, Ljubljana, Titova c.
281

Skrajšana  firma:  KMETIČ,  d.o.o.,
Ljubljana, Titova 281

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Titova c. 281
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kmetič Anton, izstopil 5. 5.

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

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

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

Rg-102318

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05384 z dne 20. 12. 1996 pod št.
vložka 1/26751/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5907829
Firma: TRADEMAR, Podjetje za trgo-

vino na debelo in drobno, d.o.o., Vrhnika

Skrajšana firma: TRADEMAR, d.o.o.,
Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhnika, Partizanski tabor 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nagode Marjan, izstopil

22. 10. 1996.
Sklep skupščine z dne 22. 10. 1996 o

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

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

Rg-102321

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11769 z dne 23. 12. 1996 pod št.
vložka 1/21911/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: NIZ, d.o.o., podjetje za projek-
tiranje in inženiring, Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Gregorčičeva 11a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Jurkovnik Nadja, Jurkov-

nik Igor in Pavšek Zora, vsi izstopili 6. 6.
1994.

Sklep skupščine z dne 6. 6. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Rg-102434

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13763 z dne 27. 11. 1996 pod št.
vložka 1/11094/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: S.I.N., kmetijstvo, promet s se-
kundarnimi surovinami, trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: S.I.N., d.o.o., Ljublja-
na, Velika čolnarska 2

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Velika čolnarska 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Javornik Ivo, izstopil 8. 8.

1994.
Sklep skupščine z dne 8. 8. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ivo Javornik, Ljubljana, Roška c. 11.

Rg-102473

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13881 z dne 27. 11. 1996 pod št.
vložka 1/14008/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FRIZER TOMI, frizerske sto-
ritve in trgovina, d.o.o., Resljeva 38, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: FRIZER TOMI, d.o.o.,
Resljeva 38, Ljubljana
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Resljeva 38
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Cerjak Tomi, izstopil 10. 6.

1994.
Sklep skupščine z dne 10. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnh obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Tomi Cerjak, Štihova 25, Ljubljana.

Rg-102479

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17247 z dne 26. 11. 1996 pod št.
vložka 1/23864/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma:  MALJ,  Podjetje  za  storitve,
d.o.o., Ljubljana, Metoda Mikuža 16

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Metoda Mikuža 16
Osnovni kapital: 101.000 SIT
Ustanovitelj: Markan Vitomir, izstopil

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Markan Vitomir, Ljubljana, Metoda Mi-
kuža 16.

Rg-102521

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19919 z dne 4. 12. 1996 pod št.
vložka 1/05056/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5336015
Firma: SIGMA SOFT SISTEMI, Ra-

čunalniški inženiring, d.o.o., Vnanje Go-
rice, Ulica bratov Potočnikov 17

Skrajšana firma: SIGMA SOFT SISTE-
MI, d.o.o., Vnanje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vnanje Gorice, Ulica bratov Po-
točnikov 17

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kejžar Renata in Bombač

Andrej, oba izstopila 30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Renata Kejžar, Ulica bratov Potočni-
kov 17, Vnanje Gorice in Andrej Bombač,
Bilečanska 5, Ljubljana.

Rg-102526

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01441 z dne 4. 12. 1996 pod št.
vložka 1/06617/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PANORAMA, podjetje za trgo-
vino, marketing, storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: PANORAMA, d.o.o.,
Ljubljana, Apihova ulica 23

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Apihova ulica 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Lampe Igor, izstopil 27. 3.

1996.
Sklep skupščine z dne 27. 3. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Igor Lampe, Ljubljana, Apihova ul. 23.

Rg-102540

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01433 z dne 13. 12. 1996 pod št.
vložka 1/08542/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: CLEMENZ, trgovina, consul-
ting in marketing, d.o.o., Ljubljana, Ma-
lejeva 11

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Malejeva 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Clemenz Marjetka, iz-

stopila 22. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 22. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Clemenz Marjetka, Malejeva 11, Ljub-
ljana.

Rg-102579

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/12808 z dne 23. 12. 1996 pod št.
vložka 1/06435/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: SPALDO, Podjetje za trgovino
in zastopanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Domžale, Murnova 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Adamič Bojan, izstopil

20. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Bojan Adamič, Murnova 11, Domžale.

Rg-102581

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/12934 z dne 23. 12. 1996 pod št.
vložka 1/07300/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:   ANEL,   trgovsko   podjetje,
d.o.o., Ilirska 36, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ilirska 36
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Golob Elen, izstopil

23. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je pre-
vzela Golob Elen, Ilirska 36, Ljubljana.

Rg-102588

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18861 z dne 23. 12. 1996 pod št.
vložka 1/08509/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: PROJEKTING-KLODIČ, druž-
ba za projektiranje in inženiring Ljublja-
na, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta Andreja Bi-
tenca 181

Osnovni kapital: 2.040 SIT
Ustanoviteljica: Klodič Ivica, izstopila

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Ivica Klodič, Ul. oktoberske revolucije
27a, Izola.

Rg-103594

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/09245 z dne 7. 11. 1996 pod št.
vložka 1/15955/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SIKKRA, Svetovalni inženiring,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Žnidarič Stresen Alen-

ka, izstopila 26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Žnidaršič Stresen Alenka, Viška 67,
Ljubljana.

Rg-104170

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/09685 z dne 30. 12. 1996 pod št.
vložka 1/04798/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5326877
Firma:  PRIMA-TRAN-SPORT,  pro-

izvodnja, servis, turizem in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Grudnova 1
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Skrajšana firma: PRIMA-TRAN-SPORT,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Grudnova 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Majerič Primož, izstopil

26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Majerič Primož, Grudnova 1, Ljubljana.

Rg-104174

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/06418 z dne 30. 12. 1996 pod št.
vložka 1/20053/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra družbo zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Firma: ALFON, Podjetje za gospodar-
jenje in promet z nepremičninami, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 397

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta dveh cesarjev
397

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Prevc Matjaž, izstopil 3. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Prevc Matjaž, Ljubljana, Rožna dolina
c. V/36, Ljubljana.

Rg-104504

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04165 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/06105/05 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča poslovno enoto s temile
podatki:

Firma: AGROTEHNIKA-TRGOVINA,
d.o.o., PE Ljutomer, Slavka Oserca 2,
Ljutomer

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: Ljutomer, Slavka Osterca 2
Prenehanje poslovne enote na podlagi

sklepa skupščine z dne 20. 6. 1995, vpisano
v sodni register s sklepom Srg 4165/95 z
dne 3. 2. 1997.

Rg-104519

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05352 z dne 5. 2. 1997 pod št.
vložka 1/08734/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BADI, trgovina export import,
d.o.o., Celovška cesta 108, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 108
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Lah Francka, Sponza An-

drea, Sponza Maurizijo, vsi izstopili 30. 9.
1996.

Sklep skupščine z dne 30. 9. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Rg-105449

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/09970 z dne 7. 1. 1997 pod št.
vložka 1/08658/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5420601
Firma: DUMI, d.o.o., Eksport-Inport,

podjetje za trgovino in svetovanje, Ljub-
ljana, Ul. bratov Učakar 42

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ul. bratov Učakar 42
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Rebernik Dušan, izstopil

25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rabernik Dušan, Ul. bratov Učakar 42,
Ljubljana.

Rg-105548

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06013 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/26962/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5395470
Firma: DENEB, Podjetje za poslovne

storitve, d.o.o., Notanje Gorice
Skrajšana firma: DENEB, d.o.o., Notra-

nje Gorice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Notranje Gorice, Ob Drobtin-

ki 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Bogataj Vida, izstopila

19. 11. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Vida Bogataj, Opekarska 51a, Ljub-
ljana.

Rg-106211

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03387 z dne 13. 3. 1997 pod št.
vložka 1/03564/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5308372
Firma: IMPULS-TRUST EI, trgovina

na tujem in domačem trgu, proizvodnja
usnjenih in tekstilnih izdelkov ter galan-
terije, marketing, d.o.o.

Pavnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Mlinska pot 10
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanoviteljica: Kadunc Tertnik Irena,

izstopila 3. 7. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Irena Kadunc Tertnik, Mlinska pot 10,
Ljubljana.

Rg-106258

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00162 z dne 21. 3. 1997 pod št
.vložka 1/20197/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5680395
Firma: ARMA COMPUTERS, uvaja-

nje in razvoj tehnologij, računalnišktva
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 64

Skrajšana  firma:  ARMA  COMPU-
TERS, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 64
Osnovni kapital: 1,670.337 SIT
Ustanovitelj: Mrdaković Dragan, izsto-

pil 4. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 4. 12. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Mrda-
ković Dragan, Polanškova 40, Ljubljana.

Rg-106277

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01956 z dne 16. 4. 1997 pod št.
vložka 1/13773/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenosa
sedeža s temile podatki:

Firma:  KRTKI,  Trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Živinozdravska uli-
ca 3

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Podnar Lončar Katari-

na, izstopila 16. 4. 1997.
Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/5970/00.

Rg-106539

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/10105 z dne 28. 4. 1997 pod št.
vložka 1/20046/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: ŠEBOPLESK, vsa dela v grad-
beništvu, trgovina, marketing in pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rozmanova ul. 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Šebenik Blaž, izstopil 6. 5.

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

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Blaž Šebenik, Rozmanova ul. 2, Ljub-
ljana.

Rg-107145

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01650 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/15216/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5565901
Firma: BEEM, podjetje za proizvod-

njo, kooperacije in marketing, d.o.o.,
Domžale, Groblje 3

Skrajšana  firma:  BEEM  DOMŽALE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Groblje 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rodica Edvard, vstopil

30. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rodica Edvard, Groblje 3b, Domžale.

Rg-107160

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01527 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/07211/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5385326
Firma: JANEX, consulting, marketing,

inženiring, trgovina, zastopstva in turi-
zem, Ljubljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Moše Pijadejeva 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjc Rafael in Kranjc

Romana, oba izstopila 17. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 17. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja Kranjc Rafael, Partizan-
ska c. 18, Rakek in Kranjc Romana, Pri-
dvor, Bužari 4, Koper.

Rg-107166

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00463 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/10759/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5460042
Firma: SCT, FINALNA DELA, d.o.o.,

Ljubljana, Mladinska 89
Skrajšana firma: SCT, FD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Mladinska 89

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: SCT, Slovenija, Ceste Teh-

nika, p.o., izstopil 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel SCT, Slovenija Ceste Tehnika, p.o.,
Ljubljana, Titova cesta 38.

Rg-107167

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19820 z dne 10. 2. 1997 pod št.
vložka 1/19705/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5663342
Firma:  SLOVENIJALES  VERBUM,

Prevajanje in izobraževanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 22

Skrajšana   firma:   SLOVENIJALES
VERBUM, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: SLOVENIJALES, Medna-

rodno podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.o.o.,
Ljubljana, izstopil 29. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel SLOVENIJALES, Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zasto-
panje in konsignacije, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska cesta 22.

Rg-107169

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19494 z dne 3. 2. 1997 pod št.
vložka 1/08567/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra družbo zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5420717
Firma:  ŽANA,  frizerski  salon,  p.o.,

Škofljica, Albrehtova 6
Skrajšana firma: SALON ŽANA Škof-

ljica, p.o., Škofljica, Albrehtova 6
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Škofljica, Albrehtova 6
Osnovni kapital: 100 SIT
Ustanoviteljica: Vavtar Vesna, izstopila

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Vavtar Vesna, Albrehtova 6, Škofljica.

Rg-107215

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00665 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/02779/00 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.: 5002613

Firma: MERCATOR – JELKA, Trgo-
vinsko podjetje, d.d.

Skrajšana  firma: MERCATOR – JEL-
KA, Ribnica, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ribnica, Šeškova 52
Osnovni kapital: 309,800.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., izstopil 7. 11. 1996.
Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve

k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107217

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00663 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/22232/00 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.: 5730325
Firma: MERCATOR – KONSUM, tr-

govina, proizvodnja, skladiščenje, poslov-
ne storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: MERCATOR – KON-
SUM, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., izstopil 7. 11. 1996.
Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve

k POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.

Rg-107271

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02447 z dne 8. 4. 1997 pod št.
vložka 1/05356/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: P & P, aircraft engineering and
management, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Podgornikova 1
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Prinčič Vojko in Prinčič

Živorad, oba izstopila 22. 4. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Vojko Prinčič, Podgornikova 1, Ljub-
ljana in Živorad Prinčič, Parmova 20, Ljub-
ljana.

Rg-107274

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02689 z dne 8. 4. 1997 pod št.
vložka 1/12495/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5500362
Firma: AMAR, d.o.o., podjetje za or-

ganizacijo izobraževanja, Domžale, Roj-
ska 15

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Domžale, Rojska 15
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Polajžer Stanislava, iz-

stopila 31. 5. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Stanislava Polajžer, Rojska 15, Dom-
žale.

Rg-107298

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11237 z dne 30. 4. 1997 pod št.
vložka 1/15419/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: KOMUNALNI INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: KOMUNALNI INŽE-
NIRING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Kardeljeva  plo-
ščad 22

Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Bergant Dunja, Weilgoni

Vladimira, Bizjak Branko, Colarič Mojca,
Dujc Silvestra, Gruden Stanka, Rakun Igor,
Rus Marjeta in Valant Vesna, vsi izstopili
4. 4. 1994.

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

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Bergant Dunja, Zg. Gameljne 44c, Ljub-
ljana, Bizjak Branko, Ul. 28. maja 33, Ljub-
ljana, Colarič Mojca, Pot na Fužine 45,
Ljubljana, Dujc Silvestra, Ul. bratov Komel
58, Ljubljana, Gruden Stanka, Rašiška 13,
Ljubljana, Rakun Igor, Ul. bratov Učakar
114, Ljubljana, Rus Marjeta, Slomškova 19,
Ljubljana, Valant Vesna, Na brežini 24,
Ljubljana in Weilgoni Vladimira, Trstenja-
kova 1, Ljubljana.

Rg-107311

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18507 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/15671/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: 3 M TRADE, d.o.o., Podjetje za
trgovino, Šaranovičeva 28, Vir

Skrajšana firma: 3 M TRADE, d.o.o.,
Šaranovičeva 28, Vir

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vir, Šaranovičeva 28
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Alič Marko, izstopil 29. 12.

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Alič Marko, Šaranovičeva 28, Vir.

Rg-107317

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18681 z dne 28. 4. 1997 pod št.

vložka 1/08897/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: NEYA, Uvozno izvozno podjet-
je za inženiring in trgovino, d.o.o., Gro-
suplje

Skrajšana  firma:  NEYA,  d.o.o.,  Gro-
suplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grosuplje, Ljubljanska c. 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kolmančič Miroslav, izsto-

pil 5. 5. 1996.
Sklep skupščine z dne 5. 5. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Miroslav Kolmančič, Ljubljanska c. 5,
Grusuplje.

Rg-107320

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00093 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/11114/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: SIVELI, trgovsko podjetje in
zastopanja, Ljubljana-Polje, Pot na La-
bar 29, d.o.o.

Skrajšana  firma:  SIVELI,  Ljublja-
na-Polje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana  Polje,  Pot  na  La-
bar 29

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Velkovrh-Sitar Lilijana in

Sitar Izidor ml., oba izstopila 9. 1. 1995.
Sklep skupščine z dne 9. 1. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Lilijana Velkovrh Sitar, Zaklanec 10,
Horjul in Izidor Sitar ml., Pot na Labar 29,
Ljubljana-Polje.

Rg-107329

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03675 z dne 29. 4. 1997 pod št.
vložka 1/20398/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: A-BESST, Gradbeno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Dalmatinova 15,
Ljubljana

Skrajšana firma: A-BESST, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 15
Ustanovitelj: Ugrinoski Tofil, izstopil

2. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 2. 7. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ugrinoski Tofil, Vevčani, Struga, Ma-
kedonija.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku so ustanovitveni kapital v znesku
1.800 DEM prenese v celoti na ustanovite-
lja.

Rg-107331

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15845 z dne 6. 5. 1997 pod št.
vložka 1/05778/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenehanj
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: INFO DATA, Podjetje za infor-
macijski inženiring, d.o.o., Anžurjeva 14,
Ljubljana

Skrajšana firma: INFO DATA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Anžurjeva 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Boris in Premelč

Janko, oba izstopila 8. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 8. 12. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Boris Zupančič, Anžurjeva 14, Ljublja-
na-Polje in Janko Premelč, Ceneta Štupar-
ja 3, Ljubljana-Črnuče.

Rg-107415

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18762 z dne 21. 1. 1997 pod št.
vložka 1/10763/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma:  ŽELEZOKRIVNICA,  d.o.o.,
proizvodno trgovsko gradbeno podjetje,
Ljubljana, Kajuhova 35

Skrajšana firma: ŽELEZOKRIVNICA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kajuhova 35
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: SCT, Slovenija Ceste Teh-

nika, p.o., izstopil 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56.

Rg-108216

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01922 z dne 28. 4. 1997 pod št.
vložka 1/16646/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi nadomest-
nega sklepa Srg 5310/96 – izbris zaradi pri-
pojitve k podjetju LACOT, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5590060
Firma: LACOR, Trgovsko podjetje za

zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 1,520.029,52 SIT
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Ustanoviteljica: Avsenek Lilijana, izsto-
pila 16. 10. 1996.

Pripojitev k LACOT, podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino, d.o.o., (1/26177/00)
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
16. 10. 1996.

Rg-108937

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06354 z dne 18. 6. 1997 pod št.
vložka 1/19790/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5647916
Firma: CAN-SLO TRADE, Kanadsko

slovenska trgovska družba, d.o.o., Spod-
nja Senica 2b, Medvode

Skrajšana  firma:  CAN-SLO  TRADE,
d.o.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Spodnja Senica 2b
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Verbič Aurelius Zlatko, iz-

stopil 2. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 2. 12. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel dr. Zlatko Aurelius Verbič, Springbrook
Gardens 62, Toronto, Kanada.

Rg-108955

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01438 z dne 11. 6. 1997 pod št.
vložka 1/22330/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma:  PEDO-ORTO-DONT,  d.o.o.,
dentalni materiali in oprema

Skrajšana firma: PEDO-ORTO-DONT,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pod kostanji 20
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljici: Vrbič Drezgič Jelena in

Derča Dolenc Marija, obe izstopili 4. 3.
1997.

Sklep skupščine z dne 4. 3. 1997 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Vrbič Drezgič Jelena, Pod kostanji 20,
Ljubljana in Derča Dolenc Marija, Vojkova
ulica 48, Ljubljana.

Rg-108983

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00439 z dne 5. 6. 1997 pod št.
vložka 1/18577/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5620031
Firma:  KOLINSKA  REGALIN,  pro-

izvodnja in trženje, d.o.o., Ljubljana, Sre-
diška ul. 5

Skrajšana firma: KOLINSKA REGA-
LIN, d.o.o., Ljubljana, Središka ul. 5

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Središka ul. 5
Osnovni kapital: 1,502.825,40 SIT
Ustanoviteljica: KOLINSKA, d.d., izsto-

pila 20. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela KOLINSKA, prehrambena industrija,
d.d., Ljubljana, Šmartninska 30.

Rg-108997

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17752 z dne 2. 6. 1997 pod št.
vložka 1/07978/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5398193
Firma: ARKADE, zasebno podjetje za

investicijsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana,
Mesesnelova 28

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Masesnelova 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Balkovec Klemen, izstopil

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Klemen Balkovec, Ljubljana, Mesesne-
lova 28.

Rg-109009

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/06166 z dne 23. 5. 1997 pod št.
vložka 1/23435/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k družbi SLT CENTER, s temile podatki:

Matična št.: 5775388
Firma: SLT TOP LINE, trgovina na

debelo in drobno, zastopanje in posredo-
vanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SLT TOP LINE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vodnikova 172
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škufca Bojan, izstopil

28. 12. 1995.
Pripojjitev k SLT CENTER, d.o.o., Ljub-

ljana, Vodnikova 172, (1/6363/00), na pod-
lagi pripojitvene pogodbe z dne 28. 12.
1995. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-109022

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06951 z dne 21. 5. 1997 pod št.
vložka 1/19692/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k AC INTERCAR, s temile podatki:

Matična št.: 5662869
Firma: AC – AVTOOBNOVA, d.o.o.

za vzdrževanje cestnih motornih vozil,
Ljubljana, Dunajska 122

Skrajšana  firma:  AC  –  Avtoobnova,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, Zu-

nanja in notranja trgovina, servis in pro-
izvodnja, d.d., Ljubljana, izstopil 23. 12.
1996.

Pripojitev k AC INTERCAR, d.o.o. za
notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili
in deli, Ljubljana, Allendejeva ulica 5,
(1/19872/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 23. 12. 1996. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne pogodbe.

Rg-109023

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06952 z dne 21. 5. 1997 pod št.
vložka 1/19768/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k AC INTERCAR, s temile podatki:

Matična št.: 5662907
Firma: AC-SERVIS, d.o.o. za vzdrže-

vanje cestnih motornih vozil, Ljubljana,
Allendejeva ulica 5

Skrajšana  firma:  AC-SERVIS,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Allendejeva ulica 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, Zu-

nanja in notranja trgovina, servis in pro-
izvodnja, d.d., Ljubljana, izstop 23. 12.
1996.

Pripojitev k AC-INTERCAR, d.o.o. za
notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili
in deli, Ljubljana, Allendejeva ulica 5,
(1/19872/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 23. 12. 1996. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne pogodbe.

Rg-109050

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/01521 z dne 25. 4. 1997 pod št.
vložka 1/05888/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: KONTOR, finančni inženiring,
d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanoviteljica: ELEKTROTEHNA

ELEX INTERNATIONAL TRADE, p.o., iz-
stopila 3. 3. 1995.

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

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela ELEKTROTEHNA ELEX INTERNA-
TIONAL TRADE, p.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 21.

Rg-109124

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01715 z dne 23. 5. 1997 pod št.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3616 Št. 50 – 18. VIII. 1997

vložka 1/24926/01 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5817463
Firma: VALMETAL AG ZURICH, Po-

družnica za Slovenijo, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Andričeva ulica 27
Ustanovitelj: VALMETAL AG, izstopil

31. 3. 1997.
Izbris podružnice z dne 31. 3. 1997 na

podlagi sklepa skupščine ustanovitelja z dne
13. 2. 1997.

MARIBOR

Rg-105638

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00240 z dne 14. 3. 1997 pod
št. vložka 1/00907/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi zaklju-
čenega stečajnega postopka s temile podat-
ki:

Firma: ZVEZDA, podi in obloge, p.o. –
v stečaju

Skrajšana firma: ZVEZDA, p.o. – v ste-
čaju

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Maribor, Sokolska 19
Ustanovitelj: OBČINSKI LJUDSKI OD-

BOR MARIBOR TABOR, izstop 24. 1.
1997.

Na podlagi sklepa stečajnega senata Te-
meljnega sodišča v Mariboru, Enote v Ma-
riboru, z dne 23. 4. 1992, St 60/91-39, se
vpiše zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka.

Na podlagi pravnomočnega sklepa ste-
čajnega senata Okrožnega sodišča v Mari-
boru, St 60/91-245 z dne 6. 1. 1997, se vpi-
še izbris družbe iz sodnega registra zaradi
zaključenega stečajnega postopka.

Rg-106653

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02420 z dne 2. 4. 1997 pod
št. vložka 1/07516/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: BOKERAM, trgovina in stori-
tve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Pariške komu-

ne 40b
Osnovni kapital: 303.155 SIT
Ustanovitelj: Pavlič Bojan, izstopil 25. 3.

1997.

Rg-108098

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00811 z dne 27. 5. 1997 pod št.
vložka 1/08357/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ZAVAROVALNA AGENCIJA
MAZ, opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, d.o.o.

Skrajšana   firma:   ZAVAROVALNA
AGENCIJA MAZ, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Kungota, Plintovec 10j
Osnovni kapital: 350.000 SIT
Ustanovitelj: Košir Matija, izstopil 27. 5.

1997.

Rg-108107

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00761 z dne 6. 5. 1997 pod
št. vložka 1/01327/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5316405
Firma: TEHNO DOM, trgovina z elek-

trotehničnim materialom, d.o.o.
Skrajšana firma: TEHNO DOM,d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Borova vas 1
Osnovni kapital: 1,815.300 SIT
Ustanovitelj: Kolmanič Anton, izstopil

6. 5. 1997.

Rg-108109

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00553 z dne 6. 5. 1997 pod
št. vložka 1/05694/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: JANEZ BALANTIČ, gradbeno
podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: JANEZ BALANTIČ,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Betnavska 81
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Balanantič Janez, izstopil

6. 5. 1997.

Rg-108111

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00556 z dne 6. 5. 1997 pod
št. vložka 1/08531/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma:  ELIKSIR,  gostinstvo & turi-
zem, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Pekre-Limburš, Limbuška 44
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Črnko Zvonimimir, iztopil

6. 5. 1997.

Rg-108147

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04710 z dne 28. 4. 1997 pod
št. vložka 1/05663/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma:  SCT  GRADNJE  MARIBOR,
gradbeno podjetje, d.d.

Skrajšana   firma:   SCT   GRADNJE
MARIBOR, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Maribor, Koroška cesta 61
Osnovni kapital: 18,941.015 SIT

Ustanovitelj: SCT, p.o., izstopil 20. 3.
1997.

Rg-108202

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00767 z dne 13. 5. 1997 pod
št. vložka 1/05399/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: HEDERA, podjetje za oprav-
ljanje trgovskih, storitvenih in tržnih po-
slov ter založništvo, uvoz in izvoz, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ruska 34
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Janžekovič Ferdinand in

Centrih Ernest, izstopila 13. 5. 1997.

Rg-108203

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00982 z dne 13. 5. 1997 pod
št. vložka 1/00955/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: PRO EKO, podjetje za ekološki
inženiring, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica heroja Brači-

ča 14
Osnovni kapital: 28.000 SIT
Ustanovitelji: Brumen Stanko, Drev Ja-

nez, Lapajne Venčeslav, Medved Miran, Po-
točnik Tone, Vončina Ernest in Žerjal Emil,
vsi izstopili 13. 5. 1997.

Rg-109597

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01114 z dne 17. 6. 1997 pod
št. vložka 1/09736/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: DRUŽBA ZA OSKRBOVAN-
JE Z ENERGIJO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Kardeljeva cesta 60
Osnovni kapital: 8,067.677 SIT
Ustanovitelj: MAIN-KRAFTWERKE

AG, izstopil 17. 6. 1997.

MURSKA SOBOTA

Srg 220/96 Rg-107873

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

Družba  AUTOOLDER,  izvoz-uvoz,
Černelavci, d.o.o., Černelavci, Gorička ul.
št. 51, vpisano v vl. št. 1/605-00, preneha
po skrajšanem postopku z zakonom o gos-
podarskih družbah po sklepu z dne 2. 7.
1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Puhar Jože, Černelavci, Gorička ul. 51,
Murska Sobota, kot družbenik prevzema ob-
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veznost plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 30. 5. 1997

Srg 134/97 Rg-107874

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

Družba SPIL, proizvodnja in trgovina
s plastiko in izdelki, Murska Sobota,
d.o.o., Murska Sobota, Severjeva ul. 19,
vpisana v vl. št. 1/626-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja Špi-
lak Jožefa, Murska Sobota, Severjeva ulica
19, z dne 6. 3. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena vsa razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel ustano-
vitelj Špilak Jožef, Murska Sobota, Severje-
va ulica 19.

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

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko druž-
benik, upniki ali pristojni organi v roku 15
dni od objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 30. 5. 1997

Srg 96/00262 Rg-108872

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00262 z dne 26. 5. 1997
pod št. vložka 1/00565/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5465753
Firma: MEFISTO, Proizvodno, trgov-

sko in storitveno podjetje, Murska Sobo-
ta, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Murska  Sobota,  Naselje  B.
Kreigherja 17

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Orešnik Črtomir in Ore-

šnik Boris, oba izstopila 26. 5. 1997.
Sklep z dne 25. 7. 1996 o prenehanju

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

šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 26. 5. 1997, s sklepom Srg 262/96.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe sta prevzela Orešnik Črto-
mir, Murska Sobota, Ivanocijevo naselje 17
(prej Nas. B. Kraigherja 17) in Orešnik Bo-
ris, Murska Sobota, Ivanocijevo naselje 17
(prej Nas. B. Kraigherja 17).

Srg 57/96 Rg-109747

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

ITAH, trgovsko podjetje Bakovci,
d.o.o., Bakovci, Soboška 41, vpisano v vl.
št. 1/2016-00, preneha po skrajšanem po-
stopku z zakonom o gospodarskih družbah
po sklepu z dne 9. 2. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Anton Čahuk, Bakovci, Cvetana 24 (se-
daj Bakovci, Soboška 41), kot družbenik
prevzema obveznost plačila vseh morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 17. 6. 1997

Srg 95/00262 Rg-108892

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00262 z dne 29. 4. 1997
pod št. vložka 1/02087/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5862906
Firma:  METIDA  –  zastopništvo,  po-

sredništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: METIDA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Staneta Roz-

mana 9
Osnovni kapital: 1,768.400 SIT
Ustanoviteljica: Komaricki Marijana, iz-

stopila 29. 4. 1997.
Sklep družbenice z dne 12. 5. 1995 o

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

šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 29. 4. 1997, s sklepom Srg 262/95.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzela Komaricki Mari-
jana, Murska Sobota, Staneta Rozmana 9.

Srg 948/94 Rg-109763

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

PALMEX, ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve, Lendava, d.o.o.,
Lendavske gorice 412 c, vpisano v vl. št.
1/832-00, preneha po skrajšanem postopku
z zakonom o gospodarskih družbah po
sklepu z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Paller Dubravka, Lendava, Lendavske
gorice 412 c in Paller Tomislav, Lendava,
Lenavske gorice 412 c, kot ustanovitelja
prevzemata obveznost plačila vseh more-
bitnih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelja v razmerju ustanovitve-
nih deležev.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 14. 7. 1997

NOVA GORICA

Srg 96/00430 Rg-101239

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00430 z dne 17. 12. 1996
pod št. vložka 1/00617/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5331862
Firma: DOMOS, Družba za zunanje tr-

govinski promet in servisiranje, d.o.o.,
Miren 250, Miren

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

govornostjo
Sedež: Miren, Miren 250
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 29. 7.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postostopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Ferletič Igor in Ferletič Helena, oba
Miren 250, Miren.

Rg-105098

Družba TTS, d.o.o., mednarodni cestni
transport, trgovina in storitve, Cankarje-
va 28, 5000 Nova Gorica, s sedežem Can-
karjeva 28,  Nova  Gorica,  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/1605/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 6. 2. 1997.

Ustanovitelj je Plesničar Giovanni, Via
Cavalleggeri di Lodi N. 14/02, Gorizia, Ita-
lia, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 6. 2. 1997

Srg 95/00209 Rg-108037

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 95/00209 z dne 28. 5. 1997
pod št. vložka 1/00564/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
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Matična št.: 5322740
Firma: AGGO – TEX, d.o.o., Studio

sport line, Vipavska 24, Nova Gorica,
Skrajšana firma: AGGO – TEX, Gorica

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

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Vipavska c. 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Drole Ines in Štekar Jan-

ko, oba izstopila 5. 9. 1994.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 5. 9.

1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Drole Ines, Vipavska cesta 24, Nova Gorica
in Štekar Janko, Snežatno 31a, Kojsko.

Rg-108909

Družba PACO TRADE, Trgovina in in-
ženiring, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1/3167/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja družbe z dne 29. 12. 1994.

Ustanovitelj je Pavlić Josip, Borisa Kali-
na 85, Solkan, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 29. 12. 1994

NOVO MESTO

Srg 97/00039 Rg-107877

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00039 z dne 29. 5. 1997
pod št. vložka 1/00893/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5361761
Firma: PAG-MAG, podjetje za monta-

žo in popravilo avtogum, storitve in trgo-
vino Semič, d.o.o.

Skrajšana  firma:  PAG-MAG,  Semič,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Semič, Semič 47/e
Osnovni kapital:1,599.000 SIT
Ustanovitelj: Ogulin Marjan, izstopil

16. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 16. 12. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ogulin Marjan, Semič 47/e, Semič.

Srg 270/97 Rg-108904

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

Družba POLLUX, storitveno, posred-
niško in trgovsko podjetje, d.o.o., Novo
mesto,  Drska 3,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1-1307/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 10. 5. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Gregor Božič, Šegova
8, Novo mesto, Robert Skobe, Šegova 10,
Novo mesto, Ludvik Uhan, Drska 3, Novo
mesto in Marjan Turk, Stopiče 5, Novo me-
sto, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese na ustanovitelje v sorazmerju z vlo-
ženimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 18. 6. 1997

Srg 97/00119 Rg-108905

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00119 z dne 19. 6. 1997
pod št. vložka 1/02690/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5664527
Firma: KASTELIC IN KASTELIC, Po-

slovne storitve, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Šmihel 4
Osnovni kapital:130.410 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Olivera in Kaste-

lic Jože, oba izstopila 10. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 10. 1. 1997 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kastelic Olivera in Kastelic Jože, oba
Šmihel 4, Novo mesto.

Srg 97/00073 Rg-108906

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00073 z dne 19. 6. 1997
pod št. vložka 1/00695/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5323258
Firma: SPIDI, Podjetje za preventivno

svetovanje, znanstveno-razvojno-razisko-
valno delo in izobraževanje, Novo mesto,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  SPIDI,  d.o.o.,  Novo
mesto, Mirana Jarca 4

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Mirana Jarca 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Gazvoda Marija in Gazvo-

da Tatjana Marija, obe izstopili 27. 9. 1996.

Sklep skupščine z dne 27. 9. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Gazvoda Marija in Gazvoda Tatjana
Marija, obe Mirana Jarca 4, Novo mesto.

Srg 97/00265 Rg-108914

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00265 z dne 16. 6. 1997
pod št. vložka 1/01407/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pri-
pojitve k družbi Kolpa, d.d., Metlika, reg.
vl. 1/1233/00 s temile podatki:

Matična št.: 5422868
Firma: KOLPA-SAN, proizvodnja ko-

palniške opreme, d.o.o., Metlika, Rosal-
nice 5

Skrajšana firma: KOLPA-SAN, d.o.o.,
Metlika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Metlika, Rosalnice 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolpa, trženje, holding,

uvoz-izvoz, d.d., Metlika, izstopila 21. 11.
1995.

Pripojitev k družbi Kolpa, d.d., Metlika,
Rosalnice 5, na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 21. 11. 1995.

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

Izbris vpisan v sodni register s sklepom
Srg 265/97 z dne 16. 6. 1997.

PTUJ

Srg 151/96 Rg-106380

Družba LUPI, podjetje za transport,
trgovino in storitve, d.o.o., Cesta Olge
Meglič 38, Ptuj, reg. št. vl. 1/5519/00, kate-
re ustanovitelja sta Simonič Boštjan, Lan-
gusova 18, Ptuj in Hlupič Črtomir, Cesta
Olge Meglič 38, Ptuj, po sklepu ustanovite-
ljev družbe z dne 5. 7. 1996 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Simonič
Boštjan, Langusova 18, Ptuj in Hlupič Črto-
mir, Cesta Olge Meglič 38, Ptuj, po skelpu
ustanoviteljev družbe z dne 5. 7. 1996, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela: Simonič
Boštjan in Hlupič Črtomir.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 13. 3. 1996

Srg 94/06561 Rg-109562

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06561 z dne 21. 5. 1997 pod št.
vložka 1/07469/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5712645
Firma: ASSORTI, trgovina, export-im-

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

govornostjo
Sedež: Ptuj, Frasova 12
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Dornik Katarina in Fridl

Benjamin, oba izstopila 23. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Katarina Dornik, Amethiststraat 15, Ro-
terdam, Nizozemska in Benjamin Fridl, Se-
liškarjeva 20, Ptuj.

SLOVENJ GRADEC

Srg-4913/94 Rg-104927

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 4913/94 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 30. 1. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/1865-00 vpiše izbris družbe AB CENT-
ER, trgovsko podjetje, d.o.o., s sedežem v
Dravogradu, Trg 4. julija 15,  zaradi  pre-
nehnja  po  skrajšanem  postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Selmani
Nođbedin iz Dravograda, Trg 4. julija 50.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 30. 1. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 26/41/97 Ob-3434

Republika Slovenija Upravna enota Ra-
dlje ob Dravi, oddelek za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve je dne 31. 7.
1997 vpisala v evidenco pravila Sindikata
kovinske in elektro industrije Slovenije –
Sindikat podjetja TM Kovačija, d.o.o., Mu-
ta, Koroška c. 19, Muta pod zap. št. 1/97.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.

Št. 127-5/97 Ob-3435

Veljavna pravila Sindikata podjetja In-
ter – TOB Novo mesto, ki so bila dne 11. 7.
1997 sprejeta na članskem sestanku, se sprej-
mejo v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 153.

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 853/96 R-130

To sodišče je po predsednici senata Tatja-
ni Batič-Poženel v pravdni zadevi tožečih
strank Goltes Lea in Goltes Tina, obe Ižan-

Stečajni postopki
in likvidacije

St 12/97 S-331

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom MP Instalacija, d.d., Ljub-
ljana, Kamniška 48a za dne 16. 9. 1997 ob
9. uri v konferenčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 8.30 do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 8. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 2825/97 La-183

Vse zainteresirane upravičence obvešča-
mo, da podaljšujemo rok za vpis in vplačilo
delnic podjetja TP Turizem in rekreacija

Št. 98/97 Ob-3497

Svet Doma upokojencev Polzela razpi-
suje delovno mesto

direktorja
Kandidati morajo poleg splošnih in za-

konskih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– da imajo končano višjo ali visoko šolo,
ki izobražuje za socialno delo in so opravili
pripravništvo in strokovni izpit za delo na
področju socialnega varstva,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva, od tega štiri
leta na vodstvenih delovnih mestih,

– predloži program dela doma in opre-
delitev lastne vloge pri tem,

– da je državljan Republike Slovenije,
– izbrani kandidat se imenuje za 4 leta.
Kandidati naj prijave z dokazili o stro-

kovni izobrazbi in opisom delovnih izku-
šenj in program dela pošljejo na naslov:
Dom upokojencev Polzela, Polzela 18, pod
oznako “za razpisno komisijo”, v 15 dneh
po objavi.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v
30 dneh.

Dom upokojencev Polzela

Razpisi delovnih mest

Javna naročila

Javni razpisi

Popravek
Ob-3493

V javnem razpisu za izbiro izvajalca del
za sanacijo asfaltiranega in makadamskega
vozišča na L 2417 Lovranovo–Velike Blo-
ke, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
48/97 z dne 8. VIII. 1997, Ob-3390 se:

– 2. točka pravilno glasi: sanacija as-
faltnega in makadamskega vozišča na
L 2417 Lovranovo–Velike Bloke.

– 3. točka pravilno glasi: orientacijska
vrednost del: 35,000.000 SIT.

Razglasi sodišč

ska 49, Ljubljana, ki ju obe zastopa odvetnik
Jože Hribernik iz Ljubljane, proti toženim
strankam Goltes Dušanu, Rožna dolina c.
V/27, Ljubljana, Vidmar Alenki, Ul. Franca
Mlakarja 28, Ljubljana, ki ju zastopa odvet-
nica Janja Batinič iz Ljubljane in Goltes Bo-
janu, Kidričeva 22/b, Koper, zaradi ugotovi-
tve, da sodi v zapuščino 1/6 vrednosti oseb-
nega avtomobila Fiat cinquecento in da 1/2
nevpisanega objekta, delavnice ni sestavni
del zapuščine, dne 7. 7. 1997 sklenilo:

Na podlagi del 4. točke 2. odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku se
tretjetoženi stranki Goltes Bojanu, Kidričeva
22/b, Koper, sedaj neznanega bivališča po-
stavlja začasna zastopnica Irma Kirin Zakraj-
šek, strokovna sodelavka naslovnega sodišča,
ki bo zastopala stranko v pravdni zadevi opr.
št. I P 853/96 vse dokler tretjetožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopita pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavilo skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 7. 1997

Oklici o uvedbi postopka za nastavitev
zemljiške knjige

Su 43-02/97 R-131

Na podlagi 122. člena zakona o zem-
ljiški knjigi izdajam odločbo:

1. Ugotovi se, da je zemljiška knjiga za
k.o. Veščica na področju tega sodišča na-
stavljena.

2. Nova zemljiška knjiga se začne upo-
rabljati 1. 8. 1997.

3. Tretje osebe, ki menijo, da so z dovo-
ljenim vpisom kršene njihove pravice na
nepremičninah, lahko v roku treh let od dne-
va začetka uporabe nastavljene zemljiške
knjige izpodbijajo vpis s tožbo.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 23. 7. 1997

Bled, p.o., Bled, na način notranjega odku-
pa delnic podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v Delu 19. 6. 1997 in v Urad-
nem listu RS, št. 37/97 z dne 20. VI. 1997.

Podaljšani rok poteče sedmi dan po ob-
javi tega obvestila v dnevniku Delo.

Kupnino iz naslova notranjega odkupa
lahko upravičenci vplačajo na privatizacij-
ski račun št. 51540-698-4398.

Dodatne inforamcije so na voljo vsak
delovni dan pri Heleni Janša, tel.
064/741-133.

Turistično podjetje
Turizem in rekreacija

Bled, p.o.
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Vse ostale točke ostanejo nespreme-
njene.

Občina Loška dolina

Popravek
Št. 05 Ob-3516

V javnem razpisu raziskav v okviru cilj-
nega raziskovalnega programa varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami za leto
1997, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
43, dne 18. VII. 1997, Ob-3039 se v
IV.  poglavju (Oblika in rok prijave):

– v 2. točki podaljša rok za oddajo pi-
snih ponudb, in sicer: do vključno 1. 9. 1997
do 14. ure.

– v 4. točki določi nov datum za odpira-
nje ponudb, in sicer: 3. 9. 1997 ob 9. uri.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za okolje in

prostor

Ob-3438

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
list RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradbena

in obrtniška dela na cerkvi sv. Lenarta –
Krtina pri Domžalah

1. Naročnik: Krajevna skupnost Krtina,
Dob pri Domžalah.

2. Vrsta nalog:
– sanacija temeljev ob zvoniku,
– obnova fasade na zvoniku,
– obnova strehe in vezi na zvoniku.
3. Splošno: ponudba mora vsebovati vsa

predvidena dela. V letu 1997 se izvajajo
dela v višini 6,000.000 SIT, kot je predvide-
no s pogodbo in to je obnova strehe z vezjo
zvonika.

4. Lokacija: Podružnična cerkev sv. Le-
narta; Krtina pri Domžalah.

5. Predvideni čas gradnje je od 1. sep-
tembra do 30. novembra 1997.

6. Pogoji: reference na zgodovinsko spo-
meniških objektih (cerkvah).

7. Izvajalec lahko razpisno dokumenta-
cijo dvigne pri predsedniku Sveta KS Peter-
ka Francu, Brezje 4, Dob (tel. 23 - 312). Vse
informacije in predhodno najavo dobite na
zgoraj omenjeni telefon.

8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi do14. ure na naslov
g. Peterka.

9. Javno odpiranje ponudb bo 8. septem-
bra 1997 ob 10. uri pri “Mostnarju”.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
treh dneh po odpiranju ponudb.

Krajevna skupnost Krtina

Št. 841/97 Ob-3441

Komunalno stanovanjsko podjetje Dom-
žale, p.o., objavlja

javni razpis – brez omejitev
za nabavo posipalnika soli

1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje Domžale, Matije Tomca 4, Dom-
žale.

2. Predmet razpisa: Posipalnik soli za po-
trebe zimske službe, občine Domžale, Men-
geš, Lukovica, Moravče.

Tehnični pogoji:
– posipalnik soli mora imeti kapaciteto

4,5 - 5,6 m3 ,
– prostornina stranskih cistern - do

1500 l,
– širina posipanja - do 10 m,
– posipanje soli - 5-45g/m2,
– posipanje peska - 25-200g/m2,
– posipalnik mora imeti lastni motor za

pogon hidravlike,
– doziranje se vrši preko krmilne omari-

ce iz kabine vozila,
– posipalnik mora imeti odstavne noge.
3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– natančno tehnično specifikacijo vozila,
– garancijske pogoje,
– devizno in tolarsko ceno; Fco naroč-

nik,
– plačilne pogoje z možnostjo kreditira-

nja,
– dobavni rok,
– šolanje kadrov,
– eventualne druge pogoje, ki jih ponuja

ponudnik.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost ponudbe,
– kakovost ponujene opreme, v razmerju

s ceno,
– servis in pomoč pri aplikaciji ponujene

opreme.
5. Ponudbe morajo biti oddane v “zaprti

kuverti” z oznako “Ne odpiraj - Prijava na
javni razpis”.

V roku 14 dni po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Komunalno stanovanjsko
podjetje Domžale, Matije Tomca 4, 1230
Domžale.

6. Javno odpiranje ponudb bo prvi po-
nedeljek po izteku roka, ob 10. uri v pro-
storih Komunalno stanovanjskega podjetja
Domžale, na Savski cesti 34, v Domžalah.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
desetih dneh po odpiranju ponudb.

Št. 841/97 Ob-3442

Javni razpis
za nabavo smetarskega vozila – Norbo s

kombinacijo sistema za pranje
zabojnikov

1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje Domžale, p.o., Matije Tomca 4,
Domžale.

2. Predmet razpisa: nabava smetarskega
vozila – Norba – z možnostjo pranja zaboj-
nikov za potrebe Občine Domžale, Mengeš,
Lukovica, Moravče.

Tehnični pogoji:
Šasija:
– skupna   dovoljena   nosilnost   od

17 t – 19 t,
– moč motorja – diesel turbo od

240-270 km,
– motor EURO, pogon klasičen z dife-

rencialno zaporo,
– zavore A.B.S.,
– sedež v kabini 1+2,
– pnevmatski sedež za voznika,
– asimetrične vzmeti,
– ogrevanje ogledal,
– ojačana šasija za komunalno nadgrad-

njo,

– medosje šasije do 3,90 m,
– norba s kombinacijo pranja.
Nadgradnja:
– volumen 13-15 m3 + banja,
– stiskanje odpadkov s ploščo v razmer-

ju 1:6,
– vodotesna izvedba nadgradnje in zbir-

nega jaška za odpadno vodo z možnostjo
izpusta vode – tesnjenje vrat,

– dodatni rezervoar za možnost pranja z
dodatkom detergenta oziroma razkužila,

– pralec mora zadovoljiti potrebo po pra-
nju zabojnikov od 120 l – 900 l tipa EMO
Celje ali Kovinoopreme Zarje Petrovče,

– nastavljivi ciklus praznjenja posod je
od 13 – 18 sec.,

– nakladalni mehanizem za dvigovanje
zabojnikov mora vsebovati dva cilindra,

– cilindri mehanizma za dvig in spust
posod za odpadke z dušilcem,

– vgradnja varnostnih naprav za varno
delo in kvaliteto po “CE” EURO predpisih s
certifikatom “CE” za zadnje stopnice, spust
zadnjih vrat, prekinitev delovanja ciklusa
plošče,

– maksimalna višina kompletnega vozi-
la z nadgradnjo ob uporabi – pranje ali praz-
njenje zabojnikov je 340 cm,

– izklop pomožnega odgona avtomatsko
s sklopko (brez ročnih komand).

3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– natančno tehnično specifikacijo vozila,
– garancijske pogoje,
– devizno in tolarsko ceno, Fco naroč-

nik,
– plačilne pogoje z možnostjo kreditira-

nja,
– dobavni rok,
– šolanje kadrov,
– eventualne druge pogoje, ki jih ponuja

ponudnik.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost ponudbe,
– kakovost ponujene opreme v razmerju

s ceno,
– servis in pomoč pri aplikaciji ponujene

opreme.
5. Ponudbe morajo biti oddane v “zaprti

kuverti” z oznako “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis”.

V roku 14 dni po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Komunalno stanovanjsko
podjetje Domžale, p.o., Matije Tomca 4,
1230 Domžale.

6. Javno odpiranje ponudb bo prvi pone-
deljek po izteku roka ob 12. uri v prostorih
Komunalno stanovanjskega podjetja Dom-
žale na Savski cesti 34 v Domžalah,

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
desetih dneh po odpiranju ponudb.

Komunalno stanovanjsko podjetje
Domžale

Št. 30/97 Ob-3443

Na osnovi 18. in 19. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja
Mestna občina Ptuj

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika “A”
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna ob-

čina Ptuj, Ptuj, Mestni trg 1.
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2. Predmet javnega naročila: izgradnja
kanalizacijskega zbiralnika “A”, dolžina
443, ∅800, ABC cevi.

3. Lokacija: Spolenakova ul., Ob Dravi.
4. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
5. Predvideni rok začetka in dokončanja

del: 1. 9. 1997 do 1. 11. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena

do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpoved 637. čl. ZOR,

– ugodnejši plačilni pogoji,
– daljši garancijski roki za izvedena dela,
– krajši rok izvedbe,
– strokovna sposobnost ponudnika,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok za predložitev ponudbe: ponudba

v zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj!”. Ponudbo za izvedbo kanalizacijskega
zbiralnika “A” je potrebno dostaviti v 20
dneh po objavi v Uradnem listu RS na na-
slov: Mestna občina Ptuj, oddelek za oko-
lje, prostor in gospodarsko infrastrukturo,
Mestni trg 1/III, 2250 Ptuj do 12. ure. Če
pride datum oddaje ponudbe na dela prost
dan, se šteje za oddajo ponudbe naslednji
delovni dan.

8. Odpiranje ponudb bo na dan dostave
ponudb ob 12.30 v Mestni občini Ptuj, v
mali sejni sobi št. 2/1, Mestni trg 1, Ptuj.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni.

10 Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na oddelku za
okolje, prostor in gospodarsko infrastruktu-
ro Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1/III, (To-
ne Purg, inž. gr.) proti plačilu 5.000 SIT.
Plačilo se izvede z virmanskim nalogom na
ŽR Mestne občine Ptuj 52400-630-20701.

11. Naročnik si pridržuje pravico dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od
podpisa pogodbe. V obeh primerih ponud-
niki nimajo pravice do uveljavljanja odškod-
nine iz tega naslova.

Mestna občina Ptuj

Št. 92/97 Ob-3451

Občina Radenci objavlja na podlagi za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

modernizacijo krajevne ceste v naselju
Boračeva-Orehovci

1. Naročnik izvedbe del za modernizaci-
jo krajevne ceste v naselju Boračeva-Ore-
hovci je Občina Radenci, Radgonska c. 9,
Radenci.

2. Predmet  razpisa:  modernizacija  kra-
jevne  ceste  v  naselju  Boračeva-Orehov-
ci, v skupni dolžini 380 m in širini vozišča
4 m + 2 × 0,5 m bankine.

3. Orientacijska vrednost predvidenih del
je 8,000.000 SIT.

4. Rok za dokončanje del je 30 koledar-
skih dni od dneva sklenitve pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnjšega ponud-
nika so naslednja:

– celovitost vsebine ponudbe,
– reference in strokovna usposobljenost

ponudnika,
– plačilni pogoji in cene,

– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, katere nudi ponudnik

naročniku.
6. K ponudbi mora ponudnik predložiti

izjavo, da je seznanjen s projektno nalogo
in obsegom del, ter da jih je sposoben izve-
sti v predloženih rokih.

7. Razpisna dokumentacija s projektno
nalogo je na razpolago na sedežu Občine
Radenci, Radgonska c. 9, Radenci, vsak dan
od 8. do 13. ure, kjer ponudniki dobijo pro-
jektno nalogo in vse ostale informacije 3 dni
po objavi v Uradnem listu RS.

8. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora vsebovati
naslednje elemente:

8.1. Firma, oziroma ime ponudnika;
8.2. Dokazilo o registraciji;
8.3. Reference;
8.4. Ponudbeni predračun s prilogami:
– predračun del,
– delež stroškov in navedba eventualnih

podizvajalcev,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamika plačil po ponudbi v povezavi

s terminskim planom,
– vzorec pogodbe;
8.5. Dinamiko realizacije ponudbe po

postavkah – terminski plan;
8.6. Način obračunavanja del;
8.7. Garancijski rok in način zavarova-

nja izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo;
8.8. Ugodnosti, katere nudi ponudnik

naročniku;
8.9. Navedba pooblaščene osebe ponud-

nika.
9. Investitor si pridržuje pravico oddati

dela fazno glede na razpoložljiva finančna
sredstva.

10. Ponudbe se lahko predložijo v dese-
tih dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Občina Radenci, Radgonska c. 9,
9252 Radenci, do 12. ure.

Ponudbe se oddajo v zapečateni kuverti,
z oznako “Ponudba za modernizacijo kra-
jevne ceste Boračeva – Orehovci (Ne odpi-
raj!)”.

11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri v prostorih Občine Radenci. Ne-
popolne ponudbe bodo izločene.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Radenci

Št. 072/042/97 Ob-3439

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/96), v skladu z zakonom o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97), ter na podlagi
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97),
objavlja Mestna občina Slovenj Gradec

javni razpis
za izbor izvajalca za izvedbo del na

objektu Razširitev parkirišč Iršičeva
ulica

1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec.

2. Predmet razpisa je oddaja del na ob-
jektu Razširitev parkirišč Iršičeva ulica Slo-
venj Gradec.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.

4. Predvideni rok izvedbe: pričetek 15. 9.
1997, dokončanje 15. 10. 1997.

5. K ponudbi mora biti predložena še na-
slednja dokumentacija:

– dokumenti, ki so navedeni v 3. točki
razpisnih pogojev Mestne občine Slovenj
Gradec.

Priloge morajo biti oštevilčene po vrst-
nem redu iz 3. t. razpisnih pogojev.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

6. Ponudbe, ki zahtevajo predplačilo, se
ne bodo upoštevale.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti, ki mora biti opremljena s firmo po-
nudnika in z oznako: »Ponudba za razširi-
tev parkirišča Iršičeva ulica« s pripisom »-
Javni razpis - Ne odpiraj«.

Ponudbe morajo prispeti v 20 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure pripo-
ročeno ali oddane osebno na naslov: Mest-
na občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec. Kolikor pride zadnji dan za
oddajo ponudb na dela prost dan, je dan
oddaje prvi naslednji delovni dan.

8. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
5, Slovenj Gradec ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči, morajo predložiti veljavno pooblastilo
za zastopanje.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v roku 10 dni po odpira-
nju ponudb.

11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo - navodila za izdelavo po-
nudbe, razpisne pogoje in popise del vsak
delovni dan od 8. do 10. ure v vložišču na
sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.

Kontaktna oseba: Branko Malek, tel.
0602/41-114.

Št. 621/001/97 Ob-3440

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/96), v skladu z zakonom o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97), ter na podlagi
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), objavlja Mestna občina Slovenj Gra-
dec

javni razpis
za izbor izvajalca za dobavo in

postavitev Opreme otroških igrišč v
Slovenj Gradcu

1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec.

2. Predmet razpisa je dobava in postavi-
tev Opreme otroških igrišč v Slovenj Grad-
cu.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 11,000.000 SIT.

4. Predvideni rok izvedbe: pričetek 5. 9.
1997, dokončanje 30. 9. 1997.

5. K ponudbi mora biti predložena doku-
mentacija, ki je navedena v 3. točki razpi-
snih pogojev Mestne občine Slovenj Gra-
dec.
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Priloge morajo biti oštevilčene po vrst-
nem redu iz 3. t. razpisnih pogojev.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

6. Ponudbe, ki zahtevajo predplačilo, se
ne bodo upoštevale.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti, ki mora biti opremljena s firmo po-
nudnika in z oznako: »Ponudba za opremo
otroških igrišč v Slovenj Gradcu« s pripi-
som »Javni razpis - Ne odpiraj«.

Ponudbe morajo prispeti v 20 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure pripo-
ročeno ali oddane osebno na naslov: Mest-
na občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec. Kolikor pride zadnji dan za
oddajo ponudb na dela prost dan, je dan
oddaje prvi naslednji delovni dan.

8. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
5, Slovenj Gradec ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči, morajo predložiti veljavno pooblastilo
za zastopanje.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v roku 10 dni po odpira-
nju ponudb.

11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo - navodila za izdelavo po-
nudbe, razpisne pogoje in popise del vsak
delovni dan od 8. do 10. ure v vložišču na
sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.

Kontaktna oseba: Branko Malek, tel.
0602/41-114.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-3445

Na podlagi prvega in drugega odstavka
10. 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 Bovec, kont. oseba Milojka
Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, tel.
065/86-107, faks 065/86-868.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev in sana-
cija lokalne ceste L 7503 Bovec–Plužna v
dolžini 2,5 km.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
24 mio SIT.

4. Dobavni rok: v 30 dneh.
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 8. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, Bovec, prevzemnik Občinski urad,
Trg  golobarskih  žrtev  8,  Bovec,  tel.
065/86-107, faks 065/86-868.

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 naslov: Občinski urad Občine Bo-
vec, odpiranje vodi Danilo Kozorog,
d.i.kom., Trg glolobarskih žrtev 8, Bovec,
tel. 065/86-107, faks 065/86-868.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Kozorog Biro, d.o.o., Tol-
min, kont. oseba Danilo Kozorog, d.i. kom.,
Tumov drevored 15, Tolmin, tel.
065/81-182, faks 065/81-182.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 9. 1997.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 20. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 26. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Robert

Trampuž župan.
Občina Bovec

Ob-3446

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 Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Tone, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica,
tel. 061/778-384, 778-385, faks
061/777-697, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za iz-
vedbo zemeljskih, gradbenih in kanaliza-
cijskih del pri gradnji kanalizacije Škr-
janče, Mrzlo Polje – I. faza, kanali A, A1,
A2 in A3.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT,

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v šestih mesecih, začetek
15. 9. 1997 in zaključek 15. 3. 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 ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 9. 1997 do 8.30 na
naslov Občina Ivančna Gorica, prevzemnik
tajništvo, 8a, ga. Markelj oziroma Štrus, So-
kolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, tel.
061/778-384, 778-385, faks 061/777-697,
soba št. 3 oziroma 9.

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
9. uri na naslovu: Občina Ivančna Gorica,
odpiranje vodi Jereb Tone, Sokolska ulica
8, Ivančna Gorica, tel. 061/778-384,
778-385, faks 061/777-697, soba št. 5.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ivančna Gorica,
kont. oseba Olga Štrus, Sokolska ulica 8,
Ivančna Gorica, tel. 061/778-384, 778-385,
faks 061/777-697, soba št. 9.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 9. 1997 za 5.000 SIT, način plačila: v
gotovini na blagajni Občine Ivančna Gori-
ca.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Občina Ivančna Gori-
ca, kont. oseba Jereb Tone, Sokolska ulica
8, Ivančna Gorica, tel. 061/778-384,
778-385, faks 061/777-697, soba št. 5.

Ponudba mora veljati do konca gradnje –
15. 3. 1998.

Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 1. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave Lampret

Jernej župan Občine Ivančna Gorica.
Občina Ivančna Gorica

Ob-3447

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: Stanovanjski sklad občine Laško, kont.
oseba Picej Luka, Mestna ulica 2, Laško,
tel. 063/731-122, faks 731-769.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– ureditev stanovanj v pritličju PSO

Vila Zidani most (v pritličju so bili pred-
videni poslovni prostori in realizirani do
faze ROH-BAU podaljšana III. gradbena
faza)

– ureditev 4 enosobnih stanovanj in
1 enoinpolsobno stanovanje

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v dveh mesecih ali v
60 dneh, začetek 1. 11. 1997, zaključek 31.
12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Stanovanjski sklad občine Laško,
prevzemnik Urad župana Občine Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.
063/731-122, faks 731-769.

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
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Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1997 ob
12. uri na naslov: Občina Laško, naročnik
Stanovanjski sklad občine Laško, odpiranje
vodi Križnik Jure, Mestna ulica 2, Laško, tel.
063/731-122, faks 731-769, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Laško, kont. oseba
Picej Luka, Mestna ulica 2, Laško, tel.
063/731-122, faks 731-769.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 8. 1997 za 10.000 SIT, način plačila:
po položnici, na račun št. 50710-652-26112.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Matevž

Kolar.
Stanovanjski sklad

občine Laško

Ob-3448

Občina Logatec objavlja na podlagi za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

obnovo lokalne ceste
1. Naročnik: Občina Logatec, Tržaška

15, Logatec.
2. Predmet razpisa: obnova lokalne ce-

ste L 5006 Židovnik–Veharše.
3. Okvirna vrednost del: 24,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: predvideni pričetek del

oktober 1997, dela se bodo izvajala fazno.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– usposobljenost in sposobnost za izva-

janje razpisanih del,
– ponudbena cena oblikovana s fiksnimi

cenami za enoto po ponudbenem popisu za
čas gradnje,

– plačilni pogoji,
– zagotavljanje kvalitete del in garancij-

ski rok,
– reference iz področja izvajanja tovrst-

nih del,
– rok izvedbe.
6. Dokumentacija, ki jo morajo predlo-

žiti ponudniki:
– firma oziroma ime ponudnika,
– registracija ponudnika, ki ni starejša

od 60 dni,
– podatki o finančnem stanju (BON 1,

BON 2, oziroma BON 3), ki niso starejši od
60 dni,

– reference pri izvajanju razpisanih del,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– podatki o kadrih,
– podatki o tehnični opremljenosti,
– opcijski rok (najmanj 60 dni od odpi-

ranja ponudb),
– način zagotavljanja kvalitete del,
– garancijski rok,
– kalkulativne osnove za sestavo cen.
7. Ponudba mora vsebovati podatke o po-

dizvajalcih, če bo ponudnik vršil dela s po-

dizvajalci. Pri tem je treba predložiti boni-
tete podizvajalcev.

8. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva ali po
izbiri najugodnejšega ponudnika odstopiti
od pogodbe. V obeh primerih ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od dneva razpisa dalje do
vključno 10 dni po objavi razpisa, vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure na Občini Loga-
tec, Tržaška 15, soba številka 19 (glavna
pisarna), tel. 741-270. Ponudniki morajo ob
dvigu razpisne dokumentacije vplačati
10.000 SIT nepovratnih sredstev na Občini
Logatec ali na ŽR 50170-630-810342.

10. Ponudbe z vso zahtevano dokumen-
tacijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
z oznako (Ne odpiraj – javni razpis »obnova
lokalne ceste«) na naslov Občina Logatec,
Občinski urad, Tržaška cesta 15, Logatec, v
dvajsetih dneh po objavi tega razpisa.

11. Javno odpiranje ponudb bo prvi to-
rek po izteku razpisnega roka ob 9. uri v
sejni sobi Občine Logatec. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudniki bodo pismeno obveščeni
o odpiranju ponudb in izbiri najugodnejše-
ga ponudnika v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Občina Logatec

Ob-3453

Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o.,
objavlja na podlagi zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca za »dograditev

nadstropja in podstrešja« v objektu B
v Ribnici, Šeškova 9

I. Naročnik: Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega po-
deželja d.o.o., Šeškova 9, Ribnica.

II. Predmet: predmet razpisa je izbira
najugodnejšega izvajalca za dograditev nad-
stropja in podstrešja v objektu B, Šeškova
9, Ribnica. Skupna površina prostorov je
313,80 m2, objekt je v III. gradbeni fazi.
Dela se bodo izvedla v dveh fazah in sicer:

1. faza v letu 1997 in
2. faza v letu 1998.
III. Predviden pričetek del:
1. faza 15. 9. 1997,
2. faza 5. 1. 1998.
Predviden zaključek del:
1. faza 29. 11. 1997,
2. faza 30. 1. 1998.
IV. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša:
1. faza 12,500.000 SIT,
2. faza 12,000.000 SIT.
V. Ponudniki lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo na sedežu sklada, Šeškova
9, Ribnica, vsak delovnik med 9. in 11. uro
pri Francu Florjančiču, tel. 861-953.

VI. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du s 3. členom odredbe o obvezni vsebini

razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97)

Opcijski rok ponudbe ne sme biti krajši
od 30 dni.

Ponudnik je dolžan priložiti ponudbi tudi:
– podatke o boniteti poslovanja (ne sta-

rejše od 30 dni);
– osnutek pogodbe s sestavnimi elemen-

ti ponudbe;
– pisno izjavo, da si je ponudnik ogledal

stanje že izvedenih del na predmetni lokaci-
ji in da so mu pogoji razpisa znani.

VII. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

tovrstnih del,
– cena,
– rok izdelave,
– finančni pogoji.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-

godnejša.
VIII. Rok za oddajo ponudb je 20 dni od

dneva objave v Uradnem listu RS na naslov
Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja ali oseb-
no v tajništvo sklada.

Ponudbe po pošti morajo prispeti najka-
sneje do izteka roka za oddajo ponudbe.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: »Ne odpiraj, ponudba – poslovni
objekt«.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 10 dni po odpiranju ponudbe.

IX. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisanih del. Prav tako si pridržuje pravi-
co, da zaradi neustreznosti ponudb ne izbe-
re nobenega ponudnika.

X. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo izvedla komisija naročnika in sicer
tretji delovni dan po preteku roka za oddajo
ponudbe ob 10. uri v prostorih sklada, Šeš-
kova 9, Ribnica (I. nadstropje).

Pogodba z najugodnejšim ponudnikom
bo sklenjena v sedmih dneh od dneva obve-
stila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje

poseljenosti slovenskega podeželja,
d.o.o., Ribnica

Ob-3459

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Staninvest, d.o.o.,
Ljubljanska 5a, Postojna

javni razpis
za izbiro izvajalca investicijsko

vzdrževalnih del na stanovanjskih hišah
in stanovanjih po planu za leto 1997 v

lasti Občine Postojna
1. Naročnik: Staninvest, d.o.o., Ljubljan-

ska 5a, Postojna.
2. Predmet razpisa: investicijsko vzdr-

ževalna dela na stanovanjskih hišah in sta-
novanjih  po planu za leto 1997 v lasti Obči-
ne Postojna.

3. Orientacijska vrednost del je
ca. 9,000.000 SIT.

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
(soglasja ostalih etažnih lastnikov).

5. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu podjetja Staninvest,
Ljubljanska 5a, Postojna do vključno 25. 8.
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1997 ob predložitvi potrdila o plačilu 7.000
SIT na ŽR št. 52200-601-10607 – APP Po-
stojna. Kontaktna oseba je Valenčič Dam-
jan, tel. 067/21-321.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, način plačila
in fiksnost cen, reference pri izvajanju to-
vrstnih del, strokovna usposobljenost po-
nudnika in priložena dokazila o izpolnjeva-
nju pogojev za opravljanje tovrstne dejav-
nosti po zakonu, popolnost ponudbe, garan-
cijska doba, rok izvedbe, opcija ponudbe,
druge ugodnosti.

Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.

7. Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del,
– ostale ugodnosti in osnutek pogodbe

(določila pogodbe-datum od katerega velja
ponudba, način obračunavanja del, rok pla-
čila, garancijski roki, način spremembe cen,
rok izvedbe del, navedbo pooblaščene ose-
be ponudnika).

8. Začetek del: 3. 9. 1997, zaključek del:
26. 10. 1997.

9. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 8. 1997 do
12. ure, v zaprti kuverti z oznako »Ponud-
ba–Ne odpiraj«.

10. Javno odpiranje ponudb bo 26. 8.
1997 ob 13. uri na sedežu podjetja Stanin-
vest, d.o.o., Ljubljanska 5a, Postojna.

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.

Staninvest, d.o.o., Postojna

Št. 1015 Ob-3463

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Šoštanj objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje šolskih prevozov v Občini

Šoštanj
1. Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobo-

de 12, Šoštanj, kont. oseba Marjana Čelofi-
ga (tel. 063/40-310).

2. Predmet javnega naročila: prevozi
učencev v šolskem letu 1997/98 v osnovni
šoli Karla Destovnika Kajuha Šoštanj in Bi-
be Roecka Šoštanj na relacijah:  Bele vode,
Florjan, Gaberke, Lokovica, Pristava, Rav-
ne, Skorno, Topolšica, Zavodnje.

3. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov znaša skupaj 16,500.000 SIT.

4. Rok pričetka in dokončanja opravlja-
nja storitev: pričetek 1. 9. 1997, zaključek
25. 6. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– zanesljivost prevoza,
– ponudbena cena,
– celovitost ponudbe, ki se izrazi s pri-

pravljenostjo in dokazi ponudnika prevzeti
prevoze v celoti za eno ali obe šoli tako, da
se lahko čas prihodov in odhodov avtobusa
usklajuje s potrebami šole,

– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene v zapečatenih ovojnicah z oznako
»Ne odpiraj – šolski prevozi« najkasneje do
22. 8. 1997, do 11. ure, na naslov Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.

Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– ceno kilometra,
– način valorizacije cen prevozov med

letom,
– potrdilo o registraciji podjetja za

opravljanje javnih prevozov,
– potrdilo o tehničnih brezhibnosti vozil

(a), ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– reference – izkušnje pri prevozih os-

novnošolskih otrok,
– navedbo relacij, ki jih je pripravljen

voziti.
6. Javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 1997

ob 11.30  v sejni dvorani Občine Šoštanj.
Odpiranje in pripravo predloga za izbiro

najugodnejšega ponudnika bo opravila ko-
misija, ki jo je imenoval župan Občine Šo-
štanj.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 28. 8. 1997.

8. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na Občini Šoštanj pri kontaktni osebi
navedeni v prvi točki tega razpisa.

Občina Šoštanj

Ob-3464

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), objavlja Mercator Kmetij-
ska zadruga Litija

javni razpis
za izbiro izvajalca, za izvedbo del:

Vodna akumulacija Podšentjur
1. Naročnik je Mercator Kmetijska za-

druga Litija, Valvazorjev trg 3, Litija.
2. Predmet je izbira izvajalca, za izved-

bo del na objektu: Vodna akumulacija Pod-
šentjur.

3. Orientacijska vrednost naročila je
9,830.000 SIT.

4. Pričetek del: oktober 1997, konec del:
december 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference s področja razpisanih del,
– cena za strojne ure, živo delo in potre-

ben material,
– tehnični podatki strojev,
– plačilni pogoji,
– veljavnost pogodbe,
– garancija za izvedena dela,
– druge ponujene ugodnosti,
– druge potrebne priloge, ki jih določa

zakon o javnih naročilih.
6. Rok za dostavo ponudb je 20 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe je po-
trebno poslati na naslov naročnika M –
Kmetijska zadruga Litija, Valvazorjev trg
3, 1270 Litija, v zapečateni ovojnici, z oz-
nako »Ponudba Vodna akumulacija Pod-
šentjur – Ne odpiraj« in polnim naslovom
ponudnika.

7. Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
prvi delovni dan po izteku roka oddaje po-
nudb in sicer ob 12. uri v prostorih naročni-
ka, M – Kmetijske zadruge Litija, Valva-
zorjev trg 3, Litija. Pri odpiranju ponudb,
morajo imeti prisotni predstavniki pisna
pooblastila za zastopanje.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v petnajstih dneh po odpiranju
ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dobijo v komercialni službi M- Kmetij-
ske zadruge Litija, tretji in četrti delovni
dan po objavi v Uradnem listu RS,  po pred-
hodnem plačilu materialnih stroškov, ki jih
plačajo na blagajni M – Kmetijske zadruge
Litija, Valvazorjev trg 3, Litija.

Oddaja del je pogojena s pridobitvijo fi-
nančnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano Republike Sloveni-
je, zato si naročnik pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja oziroma neodobritvi
proračunskih sredstev MKGP, z izbranim
ponudnikom sklene pogodbo v obsegu raz-
položljivih proračunskih sredstev oziroma
ne sklene pogodbe.
M – Kmetijsko gozdarska zadruga Litija

Ob-3465

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), objavlja Sklad
stavbnih zemljišč občine Šentjur pri Celju

javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje komunalne
opreme v območju cone SC III/1 Šentjur

1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč ob-
čine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur.

2. Predmet razpisa je izgradnja komu-
nalne opreme v območju cone SC III/1 Šent-
jur in obsega:

– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– nizkonapetostno električno omrežje.
3. Rok pričetka del je sedem dni po uved-

bi izvajalca v delo.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena in pogoji plačila,
– funkcionalni ključ in fiksne nespre-

menljive cene v predvidenem roku izgrad-
nje,

– kompletnost ponudbe,
– reference in usposobljenost ponudnika

in podizvajalcev,
– boniteta ponudnika,
– rok izvedbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši!
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo v roku sedem dni po objavi
razpisa med 7. in 8. uro na Občini Šentjur,
Mestni trg 10, soba št. 46 (II. nadstropje),
kjer bodo na razpolago tudi ostale potrebne
informacije.

Pri dvigu morajo ponudniki predložiti
dokazilo o vplačilu 10.000 SIT stroškov raz-
pisne dokumentacije na ŽR št.
50770-654-149, Sklad stavbnih zemljišč ob-
čine Šentjur.

6. Ponudbe morajo ponudniki oddati naj-
kasneje v roku 20 dni od dneva objave raz-
pisa v zapečateni kuverti z označbo: »Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo komunalne
opreme v območju SC III/1 Šentjur«.

7. Odpiranje ponudb bo 21. dan od dne-
va objave razpisa, ob 15. uri v sejni sobi
Občine  Šentjur, II. nadstropje, soba št. 48.
predstavniki ponudnikov morajo pred od-
piranjem predložiti pooblastilo za zastopa-
nje.
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8. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 30 dni od odpiranja ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
občine Šentjur pri Celju

Ob-3466

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Konzorcij za namakanje
Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c,
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo malih namakalnih sistemov
1. Naročnik: Konzorcij za namakanje Po-

dravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Ma-
ribor.

2. Predmet razpisa: izvedba malih nama-
kalnih sistemov:

a) Tojnko, Pod Urbanom,
b) Dreier, Spodnja Velka,
c) Gaube, Šentilj,
d) Lovrec, Jiršovci,
e) Toplak, Mostje,
f) Protner, Dragučova.
3. Razpisna dokumentacija bo na razpo-

lago v prostorih Konzorcija za namakanje
Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor,
kont. oseba Sandra Lončarič, tel. 226-151.

Stroške razpisne dokumentacije, v višini
5.000 SIT za vsak namakalni sistem, je po-
trebno poravnati na ŽR KNP g.i.z.
51800-601-107224.

4. Orientacijske vrednosti razpisanih del
iz  2. točke  tega razpisa znašajo:

a) 3,300.000 SIT,
b) 1,500.000 SIT,
c) 1,200.000 SIT,
d) 8,500.000 SIT,
e) 8,600.000 SIT,
f) 11,500.000 SIT.
5. Rok za pričetek in dokončanje razpi-

sanih del je odvisen od realizacije javnega
razpisa RS Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano (Ur. l. RS, št. 43/97).
Kolikor vloga za javni razpis MKGP RS ne
bo ugodna, se dela v predmetu javnega raz-
pisa ne bodo izvajala.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– garancijski rok za izvedbo dela.
Dodatni pogoji in merila bodo zahtevani

v razpisni dokumentaciji.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

načena z napisom: »Ponudba, ne odpiraj« z
navedbo predmeta naročila.

Ponudbe morajo biti oddane ločeno, za
vsak namakalni sistem posebej.

7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše
od 30 dni.

8. Rok za oddajo ponudb: Upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene do
8. septembra 1997, do 9. ure na naslov:
Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z.,
Glavni trg 19/c, Maribor.

9. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek 8. septembra 1997 ob 12. uri v prosto-
rih KNŠ, g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni.
Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z.,

Maribor

Ob-3468

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 Vrhnika, kontaktna oseba An-
drej Treven, dipl. inž. grad., Tržaška c. 1,
Vrhnika, tel. 755-121, faks 755-158, soba
št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba   vsebine:   sanacija   plazu
Smrečje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: oktober 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 9. 1997 do 12. ure
na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1,
Vrhnika, oddelek za urejanje prostora in ko-
munalne zadeve, prevzemnik: Viktor Raz-
drh, Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121,
faks 755-158.

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. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja

Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9.
1997, ob 13. uri na naslovu: Občina Vrhni-
ka, odpiranje vodi Andrej Treven, dipl. inž.
grad., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121,
faks 755-158, sejna soba.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 9. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vrhnika, oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve,
kont. oseba Viktor Razdrh, Tržaška c. 1,
Vrhnika, tel. 755-121, faks 755-158, II. nad-
stropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 8. 1997 za 5.000 SIT, način plačila:
virman na račun številka: 50110-630-810204.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum objave razpisa 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila 23. 9. 1997.
Občina Vrhnika

Ob-3474

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: Staninvest Maribor, p.o., po pooblastilu
lastnikov stanovanjskih objektov, kont. ose-
ba Boris Buždon, Grajska ul. 7, Maribor,
tel. (062)225-011, faks (062)222-079, soba
št. 106.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) obnova mizarskih izdelkov – oken

(plastika), Bevkova 1, 3, Maribor,
b) obnova ploščadi in vhoda pred blo-

kom Ruške čete 8, Ruše,
c) obnova strehe in kleparskih izdel-

kov, Gasilska ulica 5, Selnica ob Dravi.
3. Orientacijska vrednost naročila:
ad a) 2,700.000 SIT,
ad b) 1,000.000 SIT,
ad c) 2,050.000 SIT in
predvideni čas objave razpisa: 18. 8.

1997.
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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 8. 1997 do 12. ure
na naslov: Staninvest, Grajska ulica 7, Ma-
ribor, tel. (062)225-011, faks (062)222-079,
soba št. 202.

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: Staninvest, odpiranje vo-
di Armando Hreščak, Grajska ulica 7, Mari-
bor, soba št. 105.

7. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Staninvest, kont. oseba Bo-
ris Buždon, Grajska ulica 7, Maribor, tel.
(062)225-011, faks (062)222-079, soba št.
106.

Razpisna dokumentacija je na razposla-
go do 25. 8. 1997 za 11.000 SIT, načina
plačila: z virmanom na račun številka:
51800-601-11903.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Buždon

Boris.
Staninvest Maribor, p.o., Maribor

Št. 321-223/97 Ob-3476

Na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Rače-Fram
objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca za nabavo apnene

moke
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Predmet razpisa in orientacijska vred-

nost: dobava apnene moke (okoli 1.900 ton),
okvirna vrednost naročila znaša  9,315.000
SIT. Izvajalec poskrbi za prevoz in razdeli-
tev apnene moke.

3. Rok izvedbe: september–november
1997.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponujena cena,
– rok izvedbe del,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

pogodbenih del,
– reference,
– plačilni pogoji,
– najcenejši ponudnik ni najugodnejši

ponudnik,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti

najkasneje do 12. ure v roku 20 dni od obja-
ve razpisa na naslov: Občina Rače-Fram,
Grajski trg 14, 2327 Rače.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako:  »Ponudba za razpis za
dobavo apnene moke – Ne odpiraj«.

6. Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1997
ob 10. v prostorih Občine Rače-Fram, Graj-
ski trg 14.

Vsi ponudniki, ki bodo poslali veljavne
ponudbe, bodo o izidu javnega razpisa pi-
sno obveščeni v 15 dneh od dneva javnega
odpiranja ponudb.

7. Informacije in ostalo
Vse dodatne informacije v zvezi z jav-

nim razpisom lahko dobite na Občini Ra-
če-Fram, na tel. 062/608-692, pri Suzani
Peršuh.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
štela kot nepopolne.

Občina Rače-Fram

Št. 4001-1758/97 Ob-3449

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo lokalne

ceste 4804 Dobova-Horjul odsek
Dobrova-Brezje

1. Naročnik: Občina Dobrova-Hor-
jul-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolni-
čarja 2, Dobrova.

2. Predmet razpisa: obnova lokalne ce-
ste 4804 Dobrova-Horjul odsek Dobro-
va-Brezje.

3. Pogoji razpisa
Razpisno dokumentacijo dobite od po-

nedeljka do petka med 8. in 12. uro na Obči-
ni Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, tel.
061/641-099.

Pisne ponudbe na podlagi dokumentacije
je potrebno oddati v zapečateni kuverti z na-
vedbo ponudnika in oznako “Ne odpiraj”
Razpis za obnovo LC 4804 odsek Dobova
Brezje do 15. 9. 1997 do 12. ure na naslov:
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Uli-
ca Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.

4. Merila
– cena,

– kakovost,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
5. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od treh mesecev,
– BON 1,2 ali BON 3, ki ne sme biti

starejši od 30 dni,
– vzorec pogodbe s predračunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanje ka-

kovosti,
– strojna mehanizacija,
– reference.
Za samostojne podjetnike velja, da mo-

rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davč-
no napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za ob-
dobje zadnjih treh mesecev.

6. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslo-
va.

7. Odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997 ob
14. uri na Občini Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Do-
brova.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb. Nepopolne in
nepravočasno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Št. 04-75/97 Ob-3472

Občina Črna na Koroškem, Center 101,
Črna na Koroškem, na podlagi 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovitveno

vzdrževalna dela na lokalni cesti Črna –
Javorje (L 6515), odsek “Rezman –

odcep Kavšak” v dolžini 2,6 km
1. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

obnovitveno vzdrževalna dela na lokalni ce-
sti Črna – Javorje (L 6515), odsek: “Rez-
man – odcep Kavšak” v dolžini 2,6 km.

2. Naročnik: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, Črna na Koroškem.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave v Uradnem listu RS dalje, vsak de-
lovni dan na sedežu občine. Projekt za iz-
vedbo je na vpogled na sedežu občine. In-
formacije lahko dobite na tel. (0602) 38-106,
kontaktna oseba je Franc Predikaka.

4. Obseg in vrsta del: gradbena in asfal-
terska dela.

5. Orientacijska vrednost del: 60,000.000
SIT.

6. Rok  pričetka  del:  je  predvidoma
1. 10. 1997.

7. Rok za dokončanje del: 30. 11. 1997.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: cena, fiksnost cen po enoti za
izvedena dela do konca gradnje, način obra-

čunavanja del, plačilni pogoji, možnost kre-
ditiranja ali zamik plačil, kvaliteta in garan-
cijski rok, rok izvedbe in terminski plan,
solventnost ponudnika v zadnjih dveh letih,
realnost ponudbe, druge ugodnosti ponud-
nika, ki vplivajo na uspešnost, cenenost in
kvaliteto izvedbe.

Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,
ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika, v skla-
du z merili iz prejšnjega odstavka.

9. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določili zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97).

10. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo in z oznako “Ne odpiraj – ponudba na
razpis za izbiro izvajalca za obnovitveno
vzdrževalna dela na lokalni cesti Črna –
Javorje L 6515, odsek Rezman – odcep Kav-
šak, v dolžini 2,6 km”, je potrebno dostaviti
v zapečateni ovojnici najkasneje do srede
17. 9. 1997 do 12. ure, na naslov Občine
Črna na Koroškem, Center 101, Črna na
Koroškem.

11. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v sejni sobi na sedežu občine Črna
na Koroškem v sredo 17. 9. 1997 ob 13. uri.

Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.

12. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe,
bo komisija zavrnila in jih ne bo obravnava-
la.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Črna na Koroškem

Št. 297/97 Ob-3473

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik, objavlja na pod-
lagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro ponudnika za dobavo in

montažo kamionske električne tehtnice
1. Investitor: Komunalno-stanovanjsko

podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža

kamionske električne tehtnice na deponiji
Unično, Brdce, Dol pri Hrastniku.

3. Ponudniki morajo v ponudbi poleg po-
nudbenega predračuna z upoštevanim pro-
metnim davkom in eventualnimi drugimi
stroški, predložiti še:

– registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela,

– reference za tovrstna dela,
– dokazila o solventnosti ponudnika,
– predlog pogodbe,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi inve-

stitorju.
4. Pričakovana cena za dobavo in mon-

tažo kamionske električne tehtnice je
8,000.000 SIT.

5. Rok za dobavo in montažo kamionske
električne tehtnice je 60 dni od dneva skle-
nitve pogodbe z najugodnejšim ponudni-
kom.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje  razpisnih  pogojev  iz
3. točke tega razpisa,
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– fiksnost cen ponudbe,
– plačilo brez avansa,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– zagotovitev roka dobave in montaže,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Naročnik si pridržuje pravico do svo-

je ocene izbire najugodnejšega ponudnika
in nima nobenih obveznosti do ponudnikov,
kateri ne bodo izbrani kot najugodnejši.

8. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije ter v skladu s 3.
členom odredbe o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumetnacije (Ur. l. RS, št.
33/97).

9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo do 22. avgusta 1997 do 13.
ure v tajništvu Komunalno-stanovanjskega
podjetja, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik.

10. Rok dobave ponudb je 1. september
1997 do 13. ure na naslov: Komunalno-sta-
novanjsko podjetje, d.d., Hrastnik, Cesta 3.
julija 7, v zaprti in zapečateni ovojnici z
oznako “Ne odpiraj-ponudba za dobavo in
montažo kamionske električne tehtnice”.

11. Javno odpiranje ponudb bo 1. sep-
tembra 1997 ob 13.30 v poslovnih prostorih
Komunalno-stanovanjskega podjetja, d.d.,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik, (soba št. 28).

Na odpiranje ponudb so vabljeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.

12. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 0601-43-361 oz. 0601-44-102
pri Gričar Ernestu, inž.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,

Hrastnik

Št. 89/97/09 Ob-3469

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 Moravske Toplice, kont. oseba:
mag. Milan Šadl, soba št. 5, Kranjčeva 3,
Moravske Toplice, tel. št. 069/48 820, faks:
069/38-502.

2. Predmet javnega razpisa: storitve.
Navedba vsebine: obnovitvena dela na

cesti L - 5670 Prosenjakovci - Središče.
3. Orientacijska vrednost naročila:

80,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: dva meseca po podpisu po-
godbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri izvajalca: cena, plačilni po-
goji in druge ugodnosti, reference, 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 27. avgusta 1997 do
15. ure na naslov Občina Moravske Topli-
ce, prevzemnik Marjana Granfol, soba št. 3,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
št. 069/48 820, faks: 069/38 502.

Zapečatene kuverte morajo biti javno 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. avgusta
1997 ob 11. uri na naslovu: Občina Morav-
ske Toplice, odpiranje vodi mag. Milan
Šadl, Kranjčeva 3, Moravske Toplice, tel.
št. 069/48 820, faks: 069/38 502.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 2. septembra 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Moravske Toplice,
kont. oseba mag. Milan Šadl, soba št. 5,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, tel. št.
069/48 820, faks: 069/38 502.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. avgusta 1997 za 5.000 SIT, način
plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76064.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko vsak dan do 9. ure.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 27. septembra

1997.
Datum objave razpisa: 18. avgust 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. september 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Cipot, župan.
Občina Moravske Toplice

Ob-3470

Občina Destrnik-Trnovska vas objavlja
na podlagi določil 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del na

lokalni cesti Svetinci-Velovlak
1. Investitor je Občina Destrnik-Trnov-

ska vas, Trnovska vas 42, Trnovska vas.
2. Predmet razpisa je izbor izvajalca ob-

novitvenih del ceste L 4116 Svetinci- Velo-
vlak.

3. Orientacijska vrednost del znaša
ca. 20,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je september
1997.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
v odvisnosti od razpoložljivih finančnih
sredstev investitorja. V tem primeru ponud-
niki nimajo pravice do uveljavljanja odškod-
nine iz tega naslova.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, plačilni pogo-
ji, reference na dosedanjih delih in ostale
prednosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del.

Ponudnik naj posebej navede možnost in
čas delnega odloga plačila ali kreditiranja.

7. Razpisana dokumentacija je na voljo
na Občini Destrnik-Trnovska vas, Trnovska
vas 42, Trnovska vas in jo lahko dvignejo
vsak dan od 8. do 12. ure.

Vsa potrebna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki dobijo po telefonu na

št. 062/757-166 pri tajniku občine Čeh Mi-
ranu.

8. Investitor si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

9. Rok za oddajo ponudb je 27. 8.1997
do 12. ure. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za obnovo
ceste Svetinci-Velovlak”.

10. Odpiranje ponudb bo 27. 8. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Destrnik - Trnov-
ska vas.

Predstavnik ponudnika mora predložiti
pisno pooblastilo za svojo prisotnost pri od-
piranju ponudb.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Destrnik -Trnovska vas

Št. 110-1/97 Ob-3471A

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: obnova vertikalne

signalizacije na cestah M 10-8, R 337 in
R 345 na območju CP Celje (dotrajana

signalizacija)
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 20. 8. do
26. 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 Aleš Merkun, gr. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
19,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je dva 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 pogod-
bah in izpolnjevanje ostalih razpisnih po-
gojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 9. 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 “obnova ver-
tikalne signalizacije na cestah M 10-8, R
337 in R 345 na območju CP Celje”. – A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 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 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3471B

Na podlagi določil zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze
– Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik ob-
javlja
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javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija ceste

M 6 Ribnica-Dolenja vas, odsek
Žlebič-Kočevje od km 4.700 do km 5.000

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 20. 8. do
26. 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 M. Ovsenek, gr. teh. (tel.
061/133-50-40).

Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je dva 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 18. 9. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “rekonstruk-
cijo ceste M 6 Ribnica-Dolenja vas”. – M.O.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3471C

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 ceste R 381/1380
Knežak - odsek od km 8.660 do km 9.580

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 20. 8. do
26. 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 B. Pavličič, inž. (tel.
061/133-50-40).

Orientacijska vrednost del znaša
55,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je dva 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 18. 9. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “ureditev ce-
ste R 381/1380 Knežak”. – B.P.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Ob-3475

Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, oddelek za stavbna zemljišča, Tomšiče-
va 6, Ljubljana, objavlja skladno z zakonom
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo reambulacij temeljnih
topografskih načrtov velikih meril za

potrebe izdelave prostorskih izvedbenih
aktov na območju MOL

1. Naročnik je Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila je izvedba
reambulacij temeljnih topografskih načrtov
velikih meril (M 1:500, M 1:1000) nasled-
njih območij urejanja na območju Mestne
občine Ljubljana:

2.1. BS 2/5 - Nove Stožice, površine
28 ha, M 1:500,

2.2. VI 3/3 - Biotehnična fakulteta, po-
vršine 32,5 ha, M 1:500,

2.3. MO 2/1-Center Most, površine 7 ha,
M 1: 500,

2.4. ŠS 4/1 - Dravlje, površine 64,5 ha,
M 1: 500,

2.5. ŠS 3/5 - Podutik, površine 14 ha,
M 1:1000,

2.6. VS 2/7 - Murgle, površine 73,5 ha,
M 1:500 in 1:1000,

2.7. MP 1/1 - Zelena jama, površine
21,5 ha, M 1:500,

2.8. ŠI 5/1 - Škofovi zavodi, površine
48,30 ha, M 1:1000,

2.9. VS 2/10- Ob Tržaški cesti, površine
23 ha, M 1:500,

2.10. CI 7/21 - Roška kasarna, CP 7/23
Klavnica, CO 7/22 - Sp. Poljane in MR 2/1 -
Kodeljevo, površine 37,50 ha, M 1:500,

2.11. CI 6/10-14 - Klinični center, povr-
šine 21 ha, M 1:500,

2.12. ŠR 3/1-2 - Skakalnica, površine
24 ha, M 1:1000.

Obseg posameznega območja urejanja je
prikazan v grafičnem delu razpisne doku-
mentacije, katera vsebuje:

– grafični prikaz območij urejanja v
M 1:5000,

– razpisne pogoje za izvedbo reambula-
cij z navodili ponudnikom glede sestave in
vsebine ponudbe,

– merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je ocenjena na 40,000.000 SIT .

4. Pričetek del je takoj po sklenitvi po-
godb; rok dokončanja del je čim krajši ozi-
roma največ devet mesecev po sklenitvi po-
godbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

5.1. Ponudbena cena in rok izdelave:
– ugodna ponudbena cena, ki vključuje pro-

metni davek in čim krajši rok dokončanja del,

5.2. Reference pri dosedaj opravljenih
tovrstnih delih na območju MOL-a , ki se
pri izbiri najugodnejšega ponudnika upo-
števajo tako, da se:

– izvajalcu, ki je že opravljal tovrstna
dela, na skupni površini večji od 1000 ha,
ponudbena cena fiktivno zmanjša za 30%,

– izvajalcu, ki je dosedaj opravljal to-
vrstna dela na skupni površini od 500 do
1000 ha, se ponudbena cena fiktivno zniža
za 20%,

– izvajalcu, ki je dosedaj opravljal to-
vrstna dela na skupni površini od 100 do
500 ha se ponudbena cena fiktivno zniža za
10%.

Ponudniki v ponudbah navedejo skupno
površino dosedanjih delovišč, kar dokumen-
tirajo z navedbo pogodb, ki so bile sklenje-
ne z MOL.

5.3. Strokovna usposobljenost izvajalca
bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika upo-
števana tako, da:

– število zaposlenih nad 16 oseb, ki ima-
jo ustrezno strokovno izobrazbo za oprav-
ljanje razpisanih del (pri čemer so mišljene
4 terenske ekipe , ki imajo vsaj 4 diplomira-
ne inženirje geodezije) fiktivno znižuje po-
nudbeno ceno za 25%,

– število zaposlenih nad 8 oseb, ki imajo
ustrezno strokovno izobrazbo za opravlja-
nje razpisanih del (pri čemer sta mišljeni
dve terenski ekipi , ki imata v delovnem
razmerju dva diplomirana inženirja geode-
zije) fiktivno znižuje ponudbeno ceno za
12%,

– število zaposlenih nad 4 osebe in več
kot dva inženirja geodezije pa fiktivno zni-
žuje ponudbeno ceno za 6%.

5.4. Opremljenost izvajalca bo pri vred-
notenju najugodnejšega ponudnika upošte-
vana tako, da se:

– ponudniku, ki je opremljen s 4 totalni-
mi postajami (teodolit z razdaljemerom in
avtomatsko registracijo podatkov) ter ima
vsaj 2 UNIX delovni postaji in vsaj 2 oseb-
na računalnika PC 486 z naslednjo program-
sko opremo: AVTOCAD 12 ali več in
ARCINFO oziroma ARCCAD ali AUTO-
CAD MAP, fiktivno znižuje ponudbena ce-
na za 24%,

– ponudniku, ki je opremljen z 2 totalni-
ma postajama in vsaj 2 osebnima računalni-
koma PC 486 z naslednjo programsko opre-
mo: AUTOCAD 12 ali več in ARCINFO
oziroma ARCCAD ali AUTOCAD MP, se
fiktivno znižuje ponudbena cena za 12%,

– ponudniku, ki je opremljen z 1 totalno
postajo in vsaj enim osebnim računalnikom
PC 486 z naslednjo programsko opremo:
AUTOCAD 12 ali več in ARCINFO, oziro-
ma ARCCAD ali AUTOCAD MAP , se fik-
tivno znižuje ponudbena cena za 6%.

6. Rok za predložitev ponudb je 20 dni
od objave javnega razpisa in sicer najpoz-
neje do ponedeljka, 8. 9. 1997 do 8. ure.
Ponudniki dostavijo ponudbe do navedene-
ga roka po pošti ali v tajništvo naročnika na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, oddelek za stavbna zemljišča, Tom-
šičeva 6/III. nadstropje, 1000 Ljubljana z
oznako »Ne odpiraj - Ponudba na javni raz-
pis reambulacij TTN VM 97 »

7. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek 8. 9. 1997 v prostorih naročnika, na
naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna
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uprava, oddelek za stavbna zemljišča, Tom-
šičeva 6/III.nadstropje - sejna soba, Ljub-
ljana, s pričetkom ob 9. uri.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du javnega razpisa najpozneje v roku 15
dni, to je do 23. 9. 1997.

9. Zainteresirani ponudniki lahko prev-
zamejo razpisno dokumentacijo od dneva
objave javnega razpisa dalje, v času uradnih
ur v tajništvu naročnika, to je Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
stavbna zemljišča, Tomšičeva 6/III.nad-
stropje, Ljubljana. Razpisna dokumentacija
se lahko prevzame na podlagi predložitve
dokazila o plačilu stroškov razmnoževanja
v višini 5.000 SIT na žiro račun naročnika
št. 50100-654-40024.

Mestna občina Ljubljana

Št. 66305/0329/97 Ob-3494

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 delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Drago Kolenc, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-3412, faks
1783377, soba št. IV/41.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup poslovnih pro-

storov za Center za socialno delo Metli-
ka.

3. Orientacijska vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: 31. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, prevzemnik Darja Naglič,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel. 1783-430,
faks 1783-377, soba št. IV/23.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1997
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Damajana Peterlin, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 1783-384, faks 1783-377, soba št.
IV./41.

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: Center za socialno delo,
kont. oseba Nada Kraševec, C. bratstva in
enotnosti 23, Metlika, tel. 58-325.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1997.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu kot pod 8. točko: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, kont. oseba Dra-
go Kolenc, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
1783-412, faks 1783-377, soba št. IV/41.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponduba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: mag.

Anton Rop – minister.
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve

Št. 22/97 Ob-3495

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za finalizacijo

pritličja in delno izvedbo instalacijskih
del na objektu Sadjarski center Maribor

– Poskusna postaja Gačnik
1. Investitor Poslovno združenje prehra-

ne Slovenije, Ljubljana, Slovenska 54.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega izvajalca za finalizacijo pritličja in del-
no izvedbo instalacijskih del na objektu Sad-
jarski center Maribor – Poskusna postaja
Gačnik.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 15,000.000 SIT.

4. Lokacija: Gačnik, Občina Pesnica pri
Mariboru.

5. Ponudba mora biti izdelana na podla-
gi izvedbene dokumentacije in popisa del.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo vsak delovnik od 10. do 13. ure
po objavi v Sadjarskem centru Maribor –
Poskusna postaja Gačnik, Gačnik 77, Pesni-
ca pri Mariboru, tel. 062/653-375, faks
062/653-375 na podlagi dokazila o vplačilu
10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih po-
nudniki nakažejo na žiro račun št.
50105-601-81248.

6. Predvideni rok pričetka del je oktober
1997.

7. Ponudba mora vsebovati sledeče po-
datke in priloge:

a) ime in naziv ponudnika,
b) kopijo registracije, overjene v letu

1997,
c) referenčno listo zgrajenih objektov v

zadnjih dveh letih,
d) podatke o delovni sili, cenike mate-

riala in strojev, navedbo kooperantov,
e) izjavo, da so seznanjeni z lokacijo,
f) terminski in finančni plan,
g) način obračunavanja del,
h) opcija ponudbe ne sme biti krajša od

30 dni,
i) garancijski rok,
j) finančni podatki (BON1, BON2), stari

največ 30 dni,
k) podpisani posebni pogoji.
8. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– usposobljenost in sposobnost ponudni-

ka za izvajanje razpisanih del,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,

– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
9. Pisne ponudbe se morajo oddati naj-

kasneje do 10. 9. 1997 do 12. ure na naslov
Sadjarski center Maribor – Poskusna posta-
ja Gačnik, Gačnik 77, Pesnica pri Mariboru,
kjer bo javno odpiranje ponudb.

Na zaprti kuverti mora biti jasno in čit-
ljivo napisano “Ponudba – Ne odpiraj – fi-
nalizacija pritličja in delna izvedba instala-
cijskih del na objektu Sadjarski center Ma-
ribor – Poskusna postaja Gačnik”.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in mora prispeti na navedeni naslov najka-
sneje do roka za oddajo in odpiranje po-
nudb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izzidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Poslovno združenje prehrane Slovenije

Ob-3450

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: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Bernarda Berden, Šaranovičeva
12, Ljubljana, tel. 178-48-57, faks:
178-49-09, soba št. 405.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. Izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov – Kobarid,
2.2. Izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov – Ivančna Gorica,
2.3. Izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov – Grosuplje,
2.4. Izdelava skanogramov zemljiško-

katastrskih načrtov,
2.5. Zemljiškokatastrska nova izmera

– Laze (Logatec),
2.6. Zemljiškokatastrska nova izmera

– Rovte (Logatec).
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 10. 1997 in/ali zaključek 31. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 9. 1997 do 8. ure,
na naslov Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnik Vesna Divjak, Šarano-
vičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks: 178-49-09, soba št. P10.

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
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Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1997
ob 11.30 na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi Anton Ku-
pic, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel.
178-48-50, faks: 178-49-09, soba št. 404.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni 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: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Bernarda Berden,
Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-48-57,
faks: 178-49-09, soba št. 405.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Geodet-

ska uprava Republike Slovenije.

Ob-3456

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: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Bernarda Berden, Šaranovičeva
12, Ljubljana, tel. 178-48-57, faks:
178-49-09, soba 405.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. Skaniranje in izdelava digitalnih

kat. načrtov – Kočevje,
2.2. Obnova zemljiškega katastra v ka-

tastrski Občini Šentpeter,
2.3. Zemljiškokatastrska nova izmera

– Brestovica – Sežana,
2.4. Zemljiškokatastrska nova izmera

– katastrska Občina Zreče.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 10. 1997 in/ali zaključek 31. 3. 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 10. 9. 1997 do 8. ure,
na naslov Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnik Vesna Divjak, Šarano-
vičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks: 178-49-09, soba št. P10.

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 10. 9. 1997
ob 10. uri na naslovu: Geodetska uprava
Republike Slovenije, odpiranje vodi Anton

Kupic, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel.
178-48-50, faks: 178-49-09, soba št. 404.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni 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: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Bernarda Berden,
Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-48-57,
faks: 178-49-09, soba št. 405.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 10. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Geodet-

ska uprava Republike Slovenije.
Geodetska uprava

Republike Slovenije

Ob-3500

V skladu z zakonom o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) Slovenske železnice
objavljajo

javni razpis
za nabavo kretniških delov za

vzdrževanje železniške infrastrukture
I. Kupec: Slovenske železnice Ljublja-

na, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11, v skla-
du s planom za leto 1997.

II. Predmet razpisa: impregnirani buko-
vi pragi za redno vzdrževanje prog v letu
1997.

III. Specifikacija potrebnih materialov:
1. 6000 kos impregniranih bukovih pra-

gov I. kvalitete, dimenzije 16x26x260 cm.
Predvidena vrednost navedenega blaga

znaša ca. 37 mio SIT.
IV. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-

mente:
a) vrednost celotne ponudbe;
b) vrednost ponudbe mora biti izražena

v slovenski nacionalni valuti CIP Ljubljana
in EXW;

c) dobavni rok;
d) veljavnost ponudbe mora biti 90 dni;
e) reference dobavitelja.
V. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) kakovost blaga;
b) ugodna cena;
c) poreklo blaga;
d) kratek dobavni rok;
e) reference dobavitelja;
f) daljši plačilni pogoji;
g) Ur. l. RS, št. 47 z dne 1. 8. 1997

odredba o zaščiti domačih ponudnikov: 5.
člen;

VI. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo v tajništvu
Materialnega poslovanja na Trgu OF 6/I s
potrdilom o plačilu nepovratne odkupnine v
znesku 18.900 SIT. Domači ponudniki zne-
sek nakažejo na žiro račun št.
50100-601-14744. Ponudniki iz tujine pa
lahko nakažejo znesek 200 DEM na devizni
račun pri Novi LB št.:
50100-620-133-27620-59383/4. Ponudbo

lahko oddajo le ponudniki, ki bodo odkupili
razpisno dokumentacijo.

VII. Dodatne tehnične informacije lahko
dobite na telefonu številka: (061) 318 551
vsak delovni dan od 10. do 11. ure pri Boja-
nu Geršaku od 25. 8. 1997 do 12. 9. 1997.

VIII. Dobavni rok: IV. kvartal leta 1997
oz. najkasneje do 15. 11. 1997.

IX. Za pravočasno prispele ponudbe se
bodo štele tiste, ki bodo prispele na naš
naslov 17. 9. 1997 do 14. ure. Javno odpira-
nje ponudb bo 19. 9. 1997, ob 10. uri v
Stekleni dvorani, poslovne stavbe Sloven-
skih železnic, Kolodvorska ul. 1, Ljubljana.

X. Ostalo: vsi ponudniki bodo obveščeni
o izboru v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Ponudbe naj bodo naslovljene na:
Slovenske železnice, d.d., Materialno po-
slovanje, Trg OF 6/1, 1506 Ljubljana, z oz-
nako: Javni razpis bukev – ne odpiraj.

Slovenske železnice

Št. 1743/97 Ob-3507

Javno podjetje Komunala Radeče, p.o.,
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo objekta
“Zapiranje in rekultivacija deponije

komunalnih odpadkov Hotemež”.
1. Naročnik: JP Komunala Radeče, p.o.,

Titova 107, Radeče.
2. Predmet javnega razpisa: izbira izva-

jalca gradbenih del za dela na objektu: Za-
piranje in rekultivacija deponije komunal-
nih odpadkov Hotemež.

3. Orientacijska vrednost del znaša ca. 8
mio SIT.

4. Rok dokončanja del – december 1997.
5. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika z odločbo,
– obrazec BON 1, BON 2 oziroma BON

3 ali dr. dokumentacijo o solventnosti pod-
jetja

– garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti ponujene opreme,

– izjava ponudnika za zavarovanje po-
godbene obveznosti z zapadlostjo 15 dni po
izteku pogodbenega roka za izvedbo del z
akceptnim nalogom v višini 20% vrednosti
kupnine.

– izjavo ponudnika za zavarovanje izpol-
nitve pogodbenih obveznosti z akceptnim na-
logom v višini 10% vrednosti kupnine,

– vzorec pogodbe s ponujenim proraču-
nom.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev navedenih v raz-
pisu,

– celovitost ponudbe,
– reference,
– cena v SIT z TPD,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji (min. 60 dni),
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši,
– naročnik lahko zmanjša obseg razpisa-

nih del.
7. Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dvignejo proti plačilu 5.000 SIT na
žiro račun št. 50710-601-84101 JP Komu-
nala Radeče, p.o. pri Agenciji za plačilni
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promet Laško, pri Knavs Ivanu, tel.
0601/85-372, vsak dan od 8. do 12. ure,
vendar največ 5 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS.

8. Rok za prijavo: pri razpisu bodo upo-
števane pismene ponudbe, ki bodo prispele
do vključno 28. 8. 1997 do 12. ure na na-
slov: JP Komunala Radeče, Titova ulica
107, 1433 Radeče.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: “Javni razpis za zapiranje in rekul-
tivacijo deponije komunalnih odpadkov Ho-
temež – Ne odpiraj”.

9. Odpiranje ponudb bo 29. 8. 1997 v
prostorih JP Komunale Radeče, Titova ul.
107, ob 10 uri.

Na odpiranje ponudb so vabljeni pred-
stavniki ponudnikov z ustreznim pismenim
pooblastilom.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni po dnevu odpiranja ponudb.

Javno podjetje Komunala Radeče p.o.

Št. 013-1/97 Ob-3508

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Kanal ob Soči ob-
javlja

javni razpis
za obnovo in adaptacijo objekta v
Desklah – Zdravstveni dom, I. faza
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg

svobode 23, Kanal.
2. Predmet naročila: obnova in adaptaci-

ja objekta v Desklah – Zdravstveni dom.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 25,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka izvedbe del je

10. 9. 1997, rok dokončanja del je 20. 12.
1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, ostala merila po razpisanih po-
gojih.

6. Ponudniki predložiji svoje ponudbe po
pošti na Občino Kanal ob Soči, Trg svobode
23, Kanal ali osebno prinesejo na tajništvo,
v zaprtih kuvertah s pripisom na vidnem
mestu “Ne odpiraj – ponudba za obnovo
objekta v Desklah v Zdravstveni dom” naj-
kasneje do 8. 9. 1997 do 13. ure. Na kuverti
mora biti naslov naročnika, na hrbtni strani
pa naslov pošiljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1997
ob 13.30 v sejni sobi Občine Kanal ob Soči.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 8 dni od odpiranja po-
nudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na tajništvu
Občine Kanal ob Soči, vsak dan od 8. do 12.
ure, proti plačilu 8.000 SIT na ŽR št.
52000-630-7022 s pripisom – “Zdravstveni
dom Deskle”.

Št. 013-1/97 Ob-3509

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Kanal ob Soči ob-
javlja

javni razpis
za izgradnjo primarnega vodovoda

naselje Gorenje Deskle-vod a1
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg

svobode 23, Kanal.

2. Predmet  naročila:  izgradnja  primar-
nega  vodovoda  naselja  Gorenje  Des-
kle-vod a1.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 12,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka izvedbe del je
20. 9. 1997, rok dokončanja del je 10. 11.
1997.

5. Merila za izbor najugodnjejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, ostala merila po razpisnih po-
gojih.

6. Ponudniki predložijo svoje ponudbe
po pošti na Občino Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, Kanal ali osebno prinesejo na
tajništvo, v zaprtih kuvertah s pripisom na
vidnem mestu “Ne odpiraj – ponudba za
izgradnjo primarnega vodovoda naselje
Gorenje Deskle” najkasneje do 8. 9. 1997
do 11. ure. Na kuverti mora biti naslov
naročnika, na hrbtni strani pa naslov poši-
ljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1997
ob 11.30 v sejni sobi Občine Kanal ob Soči.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 8 dni od odpiranja po-
nudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na tajništvu
Občine Kanal ob Soči, vsak dan od 8. do 12.
ure, proti plačilu 5.000 SIT na ŽR št.
52000-630-7022 s pripisom – “Primarni vo-
dovod naselja Gorenje Deskle”.

Št. 013-1/97 Ob-3510

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Kanal ob Soči ob-
javlja

javni razpis
za rekonstrukcijo ceste L 5713

Kanal-Kal nad Kanalom, na odseku
Kanal-Avče, od km 0+550 do km 4+400

1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, Kanal.

2. Predmet naročila: rekonstrukcija od-
seka ceste L 5713 Kanal-Avče, od km 0 +
550 do  km 4 + 400.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 35,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka izvedbe del je
20. 9. 1997, rok dokončanja del je 10. 11.
1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, ostala merila po razpisanih po-
gojih.

6. Ponudniki predložijo svoje ponudbe
po pošti na Občino Kanal ob Soči, Trg svo-
bode 23, Kanal ali osebno prinesejo na taj-
ništvo, v zaprtih kuvertah s pripisom na vid-
nem mestu “Ne odpiraj – ponudba za rekon-
strukcijo ceste Kanal – Avče” najkasneje do
8. 9. 1997 do 9. ure. Na kuverti mora biti
naslov naročnika, na hrbtni strani pa naslov
pošiljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1997
ob 9.30 v sejni sobi Občine Kanal ob Soči.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 5 dni od odpiranja po-
nudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na tajništvu
Občine Kanal ob Soči, vsak dan od 8. do 12.
ure, proti plačilu 4.000 SIT na ŽR št.

52000-630-7022 s pripisom – “Rekonstruk-
cija ceste Kanal-Avče”.

Občina Kanal ob Soči

Št. 364/97 Ob-3501

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), Sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Republike Indi-
je o znanstvenem in tehnološkem sodelova-
nju in Programa o sodelovanju v znanosti in
tehnologiji med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Indije Ministrstvo za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
Slovenska 50, Ljubljana, ponovno objavlja
(ponovitev objave v Ur. l. RS, št. 27-29/97)

javni razpis
za izbiro predlogov projektov:

izmenjava raziskovalcev v okviru
slovensko-indijskega znanstvenega

in tehnološkega sodelovanja 1997-1998
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje

medsebojnih obiskov v okviru sprejetih
skupnih raziskovalnih projektov:

a) kratkoročnih obiskov v trajanju do
14 dni (stroški potovanja in bivanja) slo-
venskih in indijskih raziskovalcev, ki izva-
jajo skupne projekte,

b) daljših obiskov v trajanju nad 14 dni
(stroški potovanja in bivanja) v okviru skup-
nih raziskovalnih projektov,

c) informativnih študijskih obiskov (‘ex-
ploratory study visits’) v trajanju do 14 dni,
s ciljem dogovora o skupnem raziskoval-
nem projektu, oziroma ciljem proučitve so-
delovanja na določenem področju,

d) udeležba raziskovalcev na mednarod-
nih/bilateralnih znanstvenih konferencah,
delavnicah, ipd.

Izmenjave obiskov bodo financirane po
naslednjem principu: stran, ki pošilja, krije
stroške mednarodnega prevoza, stran, ki
sprejema, krije stroške bivanja.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– prednostna področja, na katera se lahko
nanašajo predlogi, so biotehnologija in mo-
lekularna biologija ter elektronika, in druga,
obojestransko dogovorjena področja,

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti,

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacio-
nalnega programa.

4. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je: 8,000.000 SIT.

5. Čas izvajanja predmeta razpisa je eno
leto.

6. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je: oktober 1997.

7. Merila izbire so:
– znanstvena relevantnost predloga pro-

jekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelova-

nja.
8. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo

in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
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razpis za izbiro predlogov projektov: izme-
njava raziskovalcev v okviru slovensko-in-
dijskega sodelovanja 1997-1998”, morajo
ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na
naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana, Slove-
nija.

Ponudbe morajo na zgornji naslov pris-
peti do vključno 30. septembra 1997.

9. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepopolnih, nepravočasno in ne-
pravilno opremljenih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudni-
kom.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50, Ljubljana, dne 3. oktobra 1997
ob 10. uri.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
v recepciji Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Ljubljana, Slovenska 50, ali v tajniš-
tvu Sektorja za mednarodno znanstveno in
tehnološko sodelovanje.

13. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– osnovne podatke o projektu (naslov,
trajanje, področje, podatki o nosilcu in so-
delujočih raziskovalcih),

– tehnične podatke o projektu (cilji, ko-
risti za slovensko in indijsko stran, kratek
opis projekta, načrt dela, načrt obiskov, pri-
čakovani rezultati, kratki življenjepisi slo-
venskih in indijskih raziskovalcev),

– podatke o finančnih virih,
– predračun stroškov.
14. Vse dodatne informacije v zvezi z

javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Z. Pucelj-Tič.

Št. 363/97 Ob-3502

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in Memoranduma o soglas-
ju o sodelovanju v znanosti in tehnologiji
med Ministrstvom za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije in Sekretariatom za
znanost in tehnologijo Države Minas Gerais
Zvezne Republike Brazilije Ministrstvo za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
Slovenska 50, Ljubljana, ponovno objavlja
(ponovitev objave v Ur. l. RS, št. 27-29/97)

javni razpis
za izbiro predlogov projektov:

izmenjava raziskovalcev v okviru
znanstvenega in tehnološkega

sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Državo Minas Gerais Zvezne Republike

Brazilije 1997-1998
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje

medsebojnih obiskov v okviru sprejetih
skupnih raziskovalnih projektov:

a) kratkoročnih obiskov v trajanju do
14 dni (stroški potovanja in bivanja) slo-
venskih in brazilskih raziskovalcev, ki izva-
jajo skupne projekte,

b) daljših obiskov v trajanju nad 14 dni
(stroški potovanja in bivanja) v okviru skup-
nih raziskovalnih projektov,

c) informativnih študijskih obiskov (‘ex-
ploratory study visits’) v trajanju do 14 dni, s
ciljem dogovora o skupnem raziskovalnem
projektu, oziroma ciljem proučitve možnosti
sodelovanja na določenem področju,

d) udeležba raziskovalcev na mednarod-
nih/bilateralnih znanstvenih konferencah,
delavnicah, ipd.

Izmenjave obiskov bodo financirane po
naslednjem principu: stran, ki pošilja, krije
stroške mednarodnega prevoza, stran, ki
sprejema, krije stroške bivanja.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– prednostna področja, na katera se lah-
ko nanašajo predlogi, so biotehnologija, pre-
delava hrane, farmacevtika, informatika in
računalništvo, materiali, metalurška pro-
izvodnja ter ekologija, predvsem v okviru
industrijsko usmerjenih raziskav ter izme-
njave tehnologij,

– na razpis se lahko prijavijo domače prav-
ne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskoval-
no dejavnost ali izpolnjujejo pogoje, določene
z zakonom o raziskovalni dejavnosti,

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacio-
nalnega programa.

4. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je: 8,000.000 SIT.

5. Čas izvajanja predmeta razpisa je eno
leto.

6. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je: oktober 1997.

7. Merila izbire so:
– znanstvena relevantnost predloga pro-

jekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelova-

nja.
8. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo

in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis za izbiro predlogov projektov: izme-
njava raziskovalcev v okviru sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Državo Minas
Gerais 1997-1998”, morajo ponudniki do-
staviti v zaprtih ovojnicah na naslednji na-
slov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Ponudbe morajo na zgornji naslov pris-
peti do vključno 30. septembra 1997.

9. Ponudbe bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje in ocenjevanje po-
nudb. Nepopolnih, nepravočasno in nepra-
vilno pripravljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50, Ljubljana, dne 2. oktobra 1997
ob 10. uri.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
v recepciji Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Ljubljana, Slovenska 50 ali v tajniš-
tvu Sektorja za znanstveno in tehnološko
sodelovanje

13. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– osnovne podatke o projektu (naslov,
trajanje, področje, podatki o nosilcu in so-
delujočih raziskovalcih),

– tehnične podatke o projektu (cilji, ko-
risti za slovensko in brazilsko stran, kratek
opis projekta, načrt dela, načrt obiskov, pri-
čakovani rezultati, kratki življenjepisi slo-
venskih in brazilskih raziskovalcev),

– podatke o finančnih virih,
– predračun stroškov.
14. Vse dodatne informacije v zvezi z

javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Z. Pucelj-Tič.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Ob-3505

Občina Zavrč objavlja na podlagi zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izdelavo tehnične dokumentacije

PGD, PZI in lokacijske dokumentacije
ter vodenje postopka vključno s soglasji

za vodovodni sistem vzhodne Haloze:
Zavrč-Turški vrh

1. Naročnik: Občina Zavrč, Zavrč 11, Za-
vrč.

2. Predmet razpisa: izdelava tehnične do-
kumentacije PGD, PZI, lokacijske doku-
mentacije, vodenje postopka vključno s pri-
dobitvijo soglasij za vodovodni sistem
Vzhodne Haloze: Zavrč-Turški vrh.

3. Okvirna vrednost del: 4,200.000 SIT.
4. Rok izdelave: 4 mesece od podpisa

pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– najugodnejša ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– rok izdelave.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma naziv ponudnika,
– veljavni razpis registracije ponudnika,
– finančne garancije ter prevzem rizika

funkcionalnosti projekta.
7. Ponudbe opremljene z vso dokumenta-

cijo in z oznako »Ne odpiraj, javni razpis-
vodovodni sistem Vzhodne Haloze: Zavrč-
Turški vrh«, je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici vključno z 9. 9. 1997 do 12. ure na
naslov: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

8. Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1997
ob 9. uri na sedežu Občine Zavrč, Zavrč 11,
Zavrč.

Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpi-
ranju, morajo imeti pisno pooblastilo.

9. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni v skladu z zakonom o javnih naro-
čilih.

10. Vse dodatne informacije lahko dobi-
te na sedežu Občine Zavrč, Zavrč 11 pri
Danici Putora, inž. grad., tel. 062/761-170.

Občina Zavrč

Ob-3506

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, na podlagi 4. člena zakona o gos-
podarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93) in v skladu z določili zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin kompleksa Žaga

ob Mladinski ulici v Brežicah
z zbiranjem ponudb
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Predmet razpisa sta:
1. Kompleks Žaga, Mladinska ulica v

Brežicah, ki zajema objekt Žage s pomožni-
mi prostori, skladišče, delavnica, vse stoje-
če na parc. št. 669/8, 669/13, 669/14,
669/15, vse k.o. Črnc.

Stavbno zemljišče tvorijo parcele:

– parc. št. 669/8 dvorišče 3724 m2,
– parc. št. 669/13 stavba hiša 65 m2,

stavbišče 64 m2,
travnik 187 m2,

– parc. št. 669/14 stavba hiša 297 m2,
žaga 515 m2,

– parc. št. 669/15 transformator 13 m2,
vse k.o. Črnc.

Izklicno  ceno  predstavlja  tržna  vred-
nost komleksa nepremičnin in znaša
42,967.448,63 SIT.

2. Stanovanjska hiša in gospodarsko
poslopje Mladinska ulica 1, Brežice.

Stavbno zemljišče tvorijo parcele:

– parc. št. 669/16 stan. stavba 124 m2,
– parc. št. 669/16 funkc. obj. 16 m2,
– parc. št. 669/17 njiva 252 m2,
– parc. št. 669/16 dvorišče 214 m2,
vse k.o.Črnc.

Izklicna cena je tržna vrednost objekta
in znaša 6,257.210,21 SIT.

Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki vplačajo varšči-
no v višini 10% od izklicne cene na ŽR
51620-630-13063. S potrdilom o plačani
varščini se ponudnik izkaže pred začetkom
odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani
varščini, ponudnik ne more sodelovati na
javnem razpisu.

Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja po-
nudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom
in registracijo iz katere je razvidno, da ima
podjetje sedež v Republiki Sloveniji, fizič-
ne osebe pa z originalnim potrdilom o slo-
venskem državljanstvu.

Varščino bomo najugodnejšemu ponud-
niku vračunali v kupnino, drugim pa jo
bomo neobrestovano vrnili v roku treh dni
po sklenitvi pogodbe z uspelim ponudni-
kom.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po uspešno
zaključenem razpisu in poravnati kupnino v
roku enega meseca od dneva podpisa po-
godbe. Če izbrani ponudnik pogodbe v tem
času ne sklene, izgubi pravico do vračila
varščine. Varščina se zadrži in pogodba raz-
veljavi v primeru, da izbrani ponudnik ne
poravna kupnine v celoti v roku, ki je nave-
den v pogodbi.

Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške povezane s preno-
som lastništva plača kupec.

Pismene ponudbe z zahtevanimi dokazi-
li morajo biti oddane v zapečateni kuverti z
naslovom Občina Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice, s pripisom: “Ne odpi-
raj - ponudba nepremičnine”.

Ponudbe sprejemamo po pošti ali v spre-
jemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, Brežice z dospetjem 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudb bo peti dan po zaklju-
čenem zbiranju, ob 12. uri v sejni sobi Ob-
čine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Bre-
žice.

Kolikor je ta dan dela prost dan, bo odpi-
ranje ponudb prvi naslednji delovni dan ob
isti uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasnje 15 dni po izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

Kontaktna oseba je Bojan Tičar, tel.
0608/62-050, vsak dan od 8. do 12. ure.

Občina Brežice

Ob-3511

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Kranj, kont. oseba Ro-
mana Starič, Slovenski trg 1, Kranj, tel.
373-148, faks 373-107, soba št. 214/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela: rekonstrukcija objekta na Tomšiče-
vi 21 v Kranju in sprememba namem-
bnosti pritličja v poslovne prostore ter
ureditev stanovanj v nadstropju in pod-
strehi (gradbeno, obrtniška dela, elek-
tro-instalacije, strojne-instalacije).

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: najnižja cena in druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15% v letu 1997, 10% v letu 1998.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje v 30 dneh po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS na naslov
kot pod 1. točko.

Zapečateni ovitki morajo biti jasno oz-
načeni z napisom “Ne odpiraj – Ponudba”
in s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila, naslovom naročnika in na hrbtni strani
z naslovom pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997
ob 12. uri na naslovu: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, odpiranje vodi stro-
kovna komisija v sobi št. 20/I.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 45 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
gradivo

Razpisna dokumentacija je na razpolago
na naslovu kot pod 1. točko v roku 7 dni od
dneva objave javnega razpisa od 9. do
12. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati: štiri mesece.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

Mestna občina Kranj

Ob-3512

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kozje, kont. oseba Božidar Sok,
dr. vet. med. – župan, Kozje 37, Kozje, tel.
063/781-074, faks: 063/781-075.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cijskega omrežja naselja Podsreda – II.
faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1997 in/ali zaključek november
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 ce-
na, reference za razpisana dela, strokovnost
ponudnika, fiksnost cen, plačilni pogoji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 9. 1997 do 11. ure,
na naslov Občina Kozje, Kozje 37, tel.
063/781-074, faks: 063/781-075.

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
12. uri na naslovu:Občina Kozje, občinski
urad, odpiranje vodi Irena Jug, Kozje 37,
Kozje, tel. 063/781-074, faks: 063/781-075.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 10. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kozje, kont. oseba
župan Božidar Sok, dr. vet. med., Kozje 37,
Kozje, tel. 063/781-074, faks: 063/781-075.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 26. 8. 1997 za 5.000 SIT, način pla-
čila: priložitev potrdila Agencije RS za pla-
čilni promet, s pripisom razpisna dokumen-
tacija, na ŽR. 50730-630-10194 Občina
Kozje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 8. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Božidar

Sok, dr. vet. med., župan Občine Kozje.
Občina Kozje
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Št. 10-66/97 Ob-3513

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala, d.o.o., Murska Sobota, kont.
oseba Benkovič Anton, Kopališka 2, Mur-
ska Sobota, tel. 069/31-600, faks: 31-401,
soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava toplovod-
nega kotla 3500 KW.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 6,000.000
SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v petnajstih dneh, začetek
15. 9. 1997 in zaključek 30. 9. 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:
ugodna cena in plačilni pogoji, roki izpol-
njevanja dosedaj sklenjenih pogodb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 9. 1997 do 12. ure
na naslov: Komunala, d.o.o., Murska Sobo-
ta, prevzemnik Benkovič Anton, Kopališka
2, Murska Sobota, tel. 069/31-600, faks:
31-401.

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 dne 3. 9.
1997 ob 13. uri na naslovu: Komunala,
d.o.o., Murska Sobota, odpiranje vodi Hor-
vat Edita, Komunala 2, Murska Sobota, tel.
069/31-600, faks: 31-401.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
gradivo: Komunala, d.o.o., Murska Sobota,
kont. oseba Mencinger Jože, Kopališka 2,
Murska Sobota, tel. 069/31-600, faks:
31-401.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 8. 1997 za 20.000 SIT, način plačila:
virman, na račun št. 51900-601-12781
00-19970112.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 12. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Komu-

nala, d.o.o., Murska Sobota.
Komunala Murska Sobota

Ob-3517

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 Piran – Sklad stavbnih zemljišč,
kont. osebi Boris Kočevar in Nataša Umek,
Tartinijev trg 2, Piran, tel. 066/746-201, faks
066/746-205.

2. Predmet javnega naročila: storitve
Navedba vsebine: izdelava spremembe

ZN za obrtno cono v Luciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v osmih mesecih, začetek
septembra 1997 in zaključek aprila 1998.

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 8. 9. 1997 do 12. ure
na naslov: Občina Piran, prevzemnik urad
za urejanje prostora, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, tel 066/746-201, faks 066/746-205.

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 10. 9.
1997 ob 10. uri na naslovu: Občina Piran,
odpiranje vodi komisija za odpiranje po-
nudb, Tartinijev trg 2, Piran, tel.
066/746-201, faks 066/746-205, m. sejna
soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Piran, urad za ure-
janje prostora, kont. osebi Boris Kočevar in
Nataša Umek, Tartinijev trg 2, Piran, tel.
066/746-201, faks 746-205, soba št. 22.

Razpisna dokumentacija je narazpolago
do 2. 9. 1997 za 1.000 SIT, način plačila: s
položnico na račun sklada stavbnih zem-
ljišč, na račun številka: 51410-654-1076.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Piran, kont. osebi Boris Kočevar
in Nataša Umek, Tartinijev trg 2, Piran, tel.
066/746-210, faks 066/746-205.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 17. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

Franko Fičur.

Ob-3518

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 Piran – Sklad stavbnih zemljišč,
kont. osebi Boris Kočevar in Nataša Umek,
Tartinijev trg 2, Piran, tel. 066/746-201, faks
066/746-205.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava spremembe

ZN Fiesa–Pacug.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v sedmih mesecih, začetek
septembra 1997 in zaključek marec 1998.

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 8. 9. 1997 do 12. ure
na naslov: Občina Piran, prevzemnik urad
za urejanje prostora, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, tel. 066/746-201, faks 066/746-205.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj« in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 9.
1997 ob 11. uri na naslovu: Občina Piran,
odpiranje vodi komisija za odpiranje po-
nudb, Tartinijev trg 2, Piran, tel.
066/746-201, faks 066/746-205, m. sejna
dvorana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščni o izidu javnega razpisa.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacojo: Občina Piran, Urad za ure-
janje prostora, kont. osebi Boris Kočevar in
Nataša Umek, Tartinijev trg 2, Piran, tel.
066/746-201, faks 066/746-205, soba št.: 22.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 9. 1997 za 1.000 SIT, način plačila:
s položnico na žiro račun Sklada stavbnih
zemljišč na račun številka: 51410-654-1076.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Piran, kont. osebi Boris Kočevar
in Nataša Umek, Tartinijev trg 2, Piran, tel
066/746-201, faks 066/746-205.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

Franko Fičur.
Občina Piran

Št. 629/97 Ob-3519

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Ob-
čina Gornja Radgona

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov učencev v osnovne šole na
območju Občine Gornja Radgona za

šolsko leto 1997/98
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1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, Gornja Radgona.

2. Predmet javnega naročila: izbira izva-
jalca rednih prevozov učencev v šolskem
letu 1997/98 v Občini Gornja Radgona za
naslednje osnovne šole:

– OŠ Apače,
– OŠ Gornja Radgona s podružnično šo-

lo Sp. Ščavnica,
– OŠ Negova,
– OŠ Dr. J. Šlebingerja.
3. Orientacijska vrednost razpisanih pre-

vozov znaša 9,000.000 SIT.
4. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost

registrirani prevozniki z dovoljenjem pri-
stojnega organa za prevoz oseb s svojimi ali
najetimi vozili, ki morajo biti opremljeni za
prevoze učencev. Svoje storitve morajo nu-
diti kvalitetno in skladno z osnovno pro-
metno zakonodajo.

5. Ponudniki lahko odajo ponudbe za vse
razpisane prevoze, ali samo prevoze za po-
samezno osnovno šolo.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponud-

nika ter naslov;
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti v katero spadajo razpisana dela
(dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni);

– ponudbo z navedbo števila kilometrov,
ki jih bo ponudnik zaračunaval za prevoz
učencev pri posamezni šoli, glede na obsto-
ječi vozni red in ceno za kilometer, vključ-
no s prometnim davkom;

– podatki o prevoznih sredstvih;
– način obračunavanja storitev;
– način določanja korekcije cene.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena;
– plačilni pogoji in fiksnost cen;
– tehnična in kadrovska usposobljenost

ponudnika;
– reference pri izvajanju prevozov učen-

cev.
Posamezna merila se vrednotijo z ena-

kim deležem.
8. Interesenti morajo oddati ponudbe v

zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj” “Po-
nudba za šolske prevoze”, v roku 20 dni od
objave tega razpisa na naslov Občina Gor-
nja Radgona, Partizanska 13, Gornja Rad-
gona.

9. Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1997
ob 8. uri v sejni sobi Občine Gornja Rad-
gona.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
pristotni na javnem odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v roku 7 dni po odpiranju po-
nudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico spre-
membe časa prihoda oziroma odhoda ter
števila učencev.

13. Razpisno  dokumentacijo  z  naved-
bo  relacij  prevozov  in  števila  učencev
po  posameznih  šolah  lahko  ponudniki
dvignejo na Občini Gornja Radgona, sob
št. 21.

14. Z izbranim ponudnikom bo sklenje-
na ponudba za opravljanje prevozov učen-
cev za navedene šole za šolsko leto
1997/98.

Občina Gornja Radgona

Št. 600/5-97 Ob-3520

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za gradbena in

restavratorska dela na p.c. sv. Primoža
in Felicijana na Svetem Primožu nad

Kamnikom
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva
44, Kranj.

2. Vrsta nalog:
a) postavitev in demontaža fasadnega

odra z najemnino za šestdeset dni na zuna-
njosti in zaščitnega odra v notranjščini prez-
biterija, beljenje fasade prezbiterija, dovo-
zov in odvoz materiala s traktorji do in z
objekta, zaščita tlaka in čiščenje po konča-
nih delih, odvodnjavanje na južni strani
cerkve in nujna obnovitvena dela na kamni-
ti škarpi;

b) odpiranje gotskih zazidanih oken s
krogovičji, zasilno zapiranje odprtih oken s
steklom, sestavljanje krogovičij iz ohranje-
nih delov, domodeliranje manjkajočih de-
lov ter montaža krogovičja, odvoz odpad-
nega materiala, popravilo kamnoseških ele-
mentov na prezbiteriju;

c) zasteklitev gotskih oken z ročno izde-
lanimi stekli, oblikovanje po dogovoru;

d) nadaljevanje restavriranja fresk v no-
tranjščini.

3. Možna ponudba za izvajanje del pod
posamezno točko ali v celoti.

4. Splošno: na objektu ni možnosti pri-
ključka električnega toka, dovozna pot je
strma in ozka ter omogoča dostop manjšim
traktorjev s 500 kg koristnega tovora.

5. Lokacija: podružnična cerkev sv. Pri-
moža in Felicijana na Svetem Primožu nad
Kamnikom.

6. Predvideni začetek in konec del v letu
1997.

7. Pogoji: restavratorska dela lahko iz-
vajajo restavratorji z akademsko izobrazbo
in referencami o izvajanju restavratorskih
del na freskah.

8. Izvajalci lahko razpisno dokumenta-
cijo dvignejo na sedežu Zavoda, Tomšičeva
44, Kranj, v petih dneh po objavi v Urad-
nem listu RS. Vse informacije v zvezi z
razpisom dobite po telefonu 064/221-163.

9. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
v 20 dneh po objavi v Uradnem listu RS do
14. ure na naslov naročnika. Ponudbe mo-
rajo bit v zaprti ovojnici z oznako – Ne
odpiraj – razpis za Sv. Primoža nad Kam-
nikom.

10. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan ob 10. uri po zaključenem razpisu
v prostorih Zavoda.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
treh dneh po odpiranju ponudb.

Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine v Kranju

Ob-3522

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 Ruše, kont. oseba Albina Pajt-
ler, Kolodvorska c. 9, Ruše, tel.
062/661-403, faks 062/661-949.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela na
LC Habidov jarek, št. 8813, k.o. Spodnji
Slemen, KS Selnica ob Dravi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1997 in/ali zaključek 30. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisani 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 Občina Ruše, Kolodvorska c. 9,
2342 Ruše, tel. 062/661-403, faks
062/661-949, soba št. 208.

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 29. 8. 1997
ob 12. uri na naslovu: Občina Ruše, odpira-
nje vodi Vladimir Krajcer, Ul. Ruške čete 3,
Ruše, tel. 062/661-403, faks 062/661-949.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ruše, kont. oseba
Albina Pajtler, Ul. Ruške čete 3, Ruše, tel.
062/661-403, faks 062/661-949.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 8. 1997 za 10.000 SIT, način plačila:
virman ali položnica na račun številka:
51800-630-25552.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 9. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 2. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Vladi-

mir Krajcer.
Občina Ruše

Ob-3514

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 Krško, kont. oseba Matjaž Pirc,
Cesta krških žrtev 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št.
411.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazov v Ob-
čini Krško:

– plaz na krajevni cesti Ribnik–Raz-
tez;
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– plaz na lokalni cesti skozi Ravni na
parceli Štefančič;

– plaz na lokalni cesti skozi Golek pri
odcepu za Kobile;

– plaz Zabukovje pri Raki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni po podpisu po-

godbe.
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 8. 9. 1997 do 10. ure
na naslov Občina Krško, Oddelek za gospo-
darsko infrastrukturo, prevzemnik Matjaž
Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 411.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1997 ob
10.30 na naslovu: Občina Krško, odpiranje
vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št.:
»E«.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Matjaž Pirc, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št.
411.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 9. 1997 za 10.000 SIT, na račun števil-
ka: 51600-630-13042.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca braz omejitev.

Ponudba mora veljati do: 9. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Glinšek; načelnik oddelka za gospodarsko
infrastrukturo.

Ob-3515

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 Krško, kont. oseba Pirc Matjaž,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221, soba št. 411.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava pločnika,
opornega zidu, JR, avtobusnih postaja-
lišč in preplastitev dela regionalne ceste v
Koprivnici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1997 in/ali 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 9. 1997 do 10. ure
na naslov Občina Krško, Oddelek za gospo-
darsko infrastrukturo, prevzemnik Matjaž
Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 411.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1997 ob
11.30 na naslovu: Občina Krško, odpiranje
vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št.: »E«.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Krško, kont. oseba Mat-
jaž Pirc, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 411.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 9. 1997 za 5.000 SIT, na račun števil-
ka: 51600-630-13042.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca braz omejitev.

Ponudba mora veljati do: 9. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 18. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Glinšek; načelnik oddelka za gospodarsko
infrastrukturo.

Občina Krško

Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Ob-3504

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Laško, kont. oseba Jure Križnik,
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122,
faks 063/731-769.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preureditev stano-
vanjskih prostorov v Osnovni šoli Zidani
most za potrebe otroškega varstva.

3. Orientacijska vrednost naročila: 5 mio
SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni po uvedbi v delo.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudbena cena, opcija ponudbe,
druge ugodnosti – popust v višini avansa,
1% na vsakih 10% avansa bančne garancije,
nudenje možnosti kredita, zamik plačila.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 8. 1997
ob 10. uri na naslovu: sejna soba Občine

Laško, Mestna ulica 2, Laško, število prispe-
lih ponudb – 3, najnižja cena – 5,994.589
SIT, najvišja cena – 6,885.374 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 11. VII. 1997, Uradni  list RS, št. 41/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 18. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Peter Hrastelj.

Občina Laško

Ob-3461

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo:

1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-
ročnika: Občina Črnomelj, kont. oseba Sreč-
ko Janjoš, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
(068)52-040, faks (068)51-117, e-mail: ob-
cina.crnomelj@siol.net, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: kanalizacija mesta
Črnomelj – južni del, (kolektor S2 s črpa-
liščem pod sodiščem ter priključkom ob-
stoječega sistema Loka na centralno či-
stilno napravo v Črnomlju).

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: dva meseca, začetek: v za-
četku meseca avgusta 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis določujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe so bile: reference ponudnika in nje-
gova usposobljenost za ta dela, ponudbena
cena, rok za izvedbo in finančno zavarova-
nje za izvedbo del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1997, ob 9.30 na naslovu: naročnika Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, mala
sejna soba, število prispelih ponudb – 4,
najnižja cena – 33,921.853,20 SIT, najvišja
cena – 44,131.900 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 30. 6. 1997, Uradni list RS, št. 38-39/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 18. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Črnomelj, župan Andrej Fabjan.

Občina Črnomelj

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Ob-3353

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Anton Kupic, Šaranovičeva 12,
Ljubljana, tel. 178-48-50, faks 178-49-09,
soba št. 404.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dograditev program-

skih paketov: DEVO, EDIT-DKN in EDIT
za potrebe izpostav, območnih geodetskih
uprav in glavnega urada Geodetske upra-
ve Republike Slovenije.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
13,965.788 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 8. 1997 in/ali zaključek 25. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: 55. člen, 3. točka (ZJN).

Ime in podpis naročnika objave: Geodet-
ska uprava Republike Slovenije.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 408 Ob-3458

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: Mestna občina Velenje, kont. oseba Pe-
ter Kovač, Titov trg 1, Velenje, tel 855-491,
faks 852-200.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prestavitev dimnika
in peči na Osnovni šoli Gustava Šilima
Velenje – Podružnica Šentilj.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
680.951 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 25. 8.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: 18. 7. 1997, Mestna občina Vele-
nje, kont. oseba mag. Peter Kovač, Titov trg
1, Velenje, št. prisp. ponudb 1, najnižja ce-
na 680.951 SIT.

Ime in podpis naročnika objave: Mestna
občina Velenje, urad za negospodarske jav-
ne službe.

Mestna občina Velenje

Št. 0048-308/43-97 Ob-3467

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: MNZ RS, kont. oseba Bojan Šelih, Vo-
dovodna 93a, Ljubljana, tel.
(061)172-56-94, faks (061)349-758.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: deli uniform v skup-

ni količini 490 kosov.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

7,376.460 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 19. 8. 1997 in/ali zaključek 30. 9. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: za opre-

mo, ki jo kupujemo z neposredno pogodbo
na podlagi:

1) JR za izbiro  izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo osnov-

nega materiala za izdelavo uniform ter za
izdelavo vseh vrst policijskih uniform in do-
datkov, objavljeno v Ur. l. RS, št. 75/96 ter

2) delnega ponovnega JR za izbiro izva-
jalcev s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti za dobavo osnovnega materiala za iz-
delavo uniform ter za izdelavo vseh vrst
policijskih uniform in dodatkov, objavljeno
v Ur. l. RS, št.  14/97, (št. JR 308/65-96),

nobenemu ponudniku ni bila dodeljena
usposobljenost. Podjetje Kroj Ljubljana, d.d.
je bilo edino podjetje, ki je na oba omenjena
JR poslalo nam ustrezno ponudbo.

Na podlagi vseh teh dejstev, smo se od-
ločili, da potrebno opremo kupimo pri pod-
jetju Kroj Ljubljana, d.d.

Ime in podpis naročnika objave: Stane
Cvelbar, direktor uprave za finančnoplan-
ske in investicijske zadeve, državni podse-
k-retar.

Ministrstvo za notranje zadeve

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-3498

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) ter na
osnovi določil 3. točke 38. člena statuta Tr-
govskega podjetja Center, d.d., Brodarjeva
5, Celje, uprava družbe sklicuje

2. redno skupščino
 trgovskega podjetja Center, d.d., Celje,

ki bo v sredo 24. 9. 1997 ob 14. uri na
sedežu družbe, Brodarjeva 5, Celje

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov skupščine
in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepov:
– ugotovi se, da je skupščina sklepčna,
– izvolijo se delovna telesa skupščine:

– predsednik,
– dva preštevalca,
– notar;

– sprejme se predlagani dnevni red.
2. Poročilo o izvajanju sklepov predhod-

ne seje.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da

so vsi sklepi 1. seje realizirani.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe v letu 1996 z mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo o poslovanju Trgovskega
podjetja Center, d.d., Celje za leto 1996 v
vsebini, kot ga je predlagala uprava na pod-
lagi mnenja nadzornega sveta in upoštevaje
mnenja revizorja.

4. Predlog delitve čistega dobička za le-
to 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagano delitev čistega dobička.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1997.

Predlog sklepa: na osnovi predloga nadzor-
nega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1997 imenuje EPIS, d.o.o., Celje.

6. Informacija uprave o poslovni strategi-
ji družbe in sklepanje o pripojitvi TPP Lava,
d.o.o., Celje k T.P. Center, d.d., Celje.

Predlog sklepov:
– informacija uprave o poslovni strate-

giji družbe se sprejme na znanje,
– na predlog uprave in na podlagi pozi-

tivnega mnenja nadzornega sveta se sprej-
me pripojitev TPP Lava, d.o.o., Celje k T.P.
Center, d.d., Celje.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico imajo delničarji, ki so na
dan 20. 9. 1997 vpisani v delniško knjigo
družbe Center, d.d., Celje in najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine, družbi piso,
s priporočeno poštno pošiljko prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Poobla-
ščenci morajo prijavi priložiti pisno poobla-
stilo, razen za tiste delničarje – pooblastite-
lje, za katere so pooblastila še veljavna in so
deponirana pri družbi.

Pooblastilo za fizične osebe mora vse-
bovati ime in priimek ter naslov pooblasti-
telja in pooblaščenca, kraj in datum ter pod-
pis pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo,
sedež, podpis in žig pooblastitelja ter vse
podatke o pooblaščencu.

Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom.

Člani nadzornega sveta se skupščine lah-
ko udeležijo tudi če niso delničarji in ne
glede na predhodno prijavo udeležbe.

Udeleženci se na dan skupščine priglasi-
jo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdilo svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice, ki hkrati služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini

Gradivo s predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 23. 8. 1997 dalje v tajništvu
uprave na sedžu trgovskega podjetja Cen-
ter, d.d., Celje, Brodarjeva 5, vsak delovnik
med 7. in 9. uro.

Na zasedanju skupščine se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda, pri čemer se o vseh
točkah glasuje z glasovnicami, razen pri 1.
točki, kjer se glasuje z dvigom rok. Vsaka
delnica šteje en glas, sklepi pa se sprejema-
jo z navadno večino oddanih glasov.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 15. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razum-
no utemeljen nasprotni predlog. Uprava in
nadzorni svet bosta o predlogih sprejela svo-
ja stališča najkasneje 12 dni po sklicu skupš-
čine in obvestila delničarje z objavo v Urad-
nem listu RS.

T.P. Center, d.d., Celje
uprava družbe

direktor
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Št. 189 Ob-3499

Na podlagi točke 9.3 statuta Komunale
Nova Gorica, d.d., Cesta 25. junija 1, Nova
Gorica, sklicujem

3. redno skupščino družbe
ki bo v petek, 19. 9. 1997 ob 15.30 na

sedežu družbe v Novi Gorici, Cesta 25. ju-
nija 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev verifikacijske komisije in za-

pisnikarja ter določitev notarja.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe za leto 1996.
4. Odločanje o delitvi dobička za leto

1996.
5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 2. točki: izvolijo se predlagani člani

verifikacijske komisije, zapisnikar in določi
notarka Eva Lučovnik.

K 3. točki: sprejme se letno poročilo
družbe za leto 1996.

K 4. točki: sprejme se predlagana delitev
dobička za leto 1996.

K 5. točki: za revizorja delniške družbe
za leto 1997 se imenuje: Podboršek revizij-
ska družba, k.d., Ljubljana.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 10 dneh po objavi
tega sklica v tajništvu na sedežu družbe.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki imenskih delnic, ki so kot delničarji
vpisani v delniško knjigo družbe najmanj tri
dni pred sejo skupščine. Seznam delničar-
jev je dostopen na vpogled vsakemu delni-
čarju dva delovna dneva pred sejo skupšči-
ne na sedežu družbe od 8. do 12. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih s pismenimi poob-
lastili. Delničarji ali njihovi pooblaščenci
se lahko udeležijo skupščine, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno pri-
javijo svojo udeležbo v tajništvu družbe.

Prosimo, da se pred začetkom skupščine
udeležnci podpišejo v seznam prisotnih ude-
ležencev in prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine eno uro pozneje v istem pro-
storu.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Komunala Nova Gorica, d.d.
direktor

Ob-3444

Uprava in nadzorni svet ugotavljata, da
so v roku iz 288. člena zakona o gospodar-
skih družbah delničarji INFOND – STOLP,
d.d., INFOND – CENTER, d.d., in IN-
FOND – ZLAT, d.d., poslali

nasprotne predloge
k 3., 4. in 6. točki dnevnega reda skup-

ščine družbe Polzela, d.d., sklicane za 28. 8.

1997. Nasprotne predloge so delničarji ra-
zumno utemeljili in navedli, da bodo na os-
novi podanih nasprotnih predlogov in ute-
meljitev na skupščini ugovarjali predlogom
uprave družbe k 3. in 4. točki dnevnega reda
ter da bodo druge delničarje pripravili do
tega, da bodo glasovali za njihove predloge.
S tem je za upravo in nadzorni svet nastopi-
la dolžnost iz 287. člena zakona o gospo-
darskih družbah, da o nasprotnih predlogih
z njihovo utemeljitvijo in lastnim mnenjem
obvestita ostale delničarje.

Nasprotni predlog delničarjev Infonda k
3. točki dnevnega reda – Obravnava in spre-
jem letnega poročila o poslovanju družbe v
letu 1996:

“Ne sprejme se letno poročilo o poslova-
nju družbe v letu 1996”.

Utemeljitev
Letno poročilo ne vsebuje predvidenih

konkretnih ukrepov uprave družbe za sana-
cijo poslovanja družbe in zmanjševanje ust-
varjenje izgube v naslednjih letih, zaradi
česar ni mogoče podati objektivne ocene
možnosti bodočega razvoja družbe ter po-
datkov in pojasnil glede razvoja poslovanja
družbe.

Sprejem letnega poročila na skupščini
po svoji vsebini ni samo seznanitev delni-
čarjev z rezultati poslovanja družbe, ampak
tudi potrditev ustreznosti poslovne politike
družbe in uspešnost uprave v preteklem ob-
dobju ter potrditev usmeritev uprave glede
poslovanja družbe v prihodnjem obdobju.

Brez konkretnega programa sanacije
poslovanja družbe in s tem zmanjševanja
ustvarjene izgube, tovrstna odločitev delni-
čarjev kot rečeno ni mogoča.

Stališče uprave in nadzornega sveta do
nasprotnega predloga: uprava in nadzorni
svet se ne strinjata z nasprotnim predlogom,
da bi letno poročilo moralo vsebovati kon-
kretne ukrepe za sanacijo poslovanja druž-
be. Letno poročilo sicer vsebuje poglavje z
naslovom Ocena možnosti bodočega razvo-
ja, v katerem so omenjeni cilji, nekatere
strategije bodočega razvoja in ukrepi, ki pa
so konkretneje razdelani v planu poslovanja
1997-2000, ki je bil delničarjem Infonda že
posredovan. Uprava je v prvem polletju tudi
pristopila in zaključila prvo fazo projekta
“Strateške osnove v Polzeli, d.d.”, ki obse-
ga obdobje 1997 - 2000 - 2004. V tej fazi
smo opredelili strateške cilje podjetja, stra-
teško vizijo, poslanstvo podjetja, poslovno
filozofijo, poslovno kultuo in strategije. Na
tej podlagi so določeni strateški projekti,
posebej za strategijo konsolidacije podjetja
(1997-2000), kakor tudi projekti za zagon
strategije rasti. Na podlagi navedenega upra-
va in nadzorni svet predlagata skupščini, da
nasprotni predloga ne sprejme.

Nasprotni predlog delničarjev INFON-
DA k 4. točki dnevnega reda – Obravnava
in odločanje o pokrivanju izgube za leto
1996.

“Ustvarjeno izgubo v letu 1996 v višini
67,010.000 SIT, družba pokrije najkasneje
v naslednjih petih letih v breme tedanjih
prihodkov”.

Utemeljitev
V skladu z 2. odstavkom 68. člena zako-

na o gospodarskih družbah je družba dolžna
pokriti izgubo v naslednjih petih letih v bre-
me tedanjih prihodkov, šele nato pa z odpisi

sestavnih delov kapitala, kamor spadajo tu-
di rezervne družbe.

Tudi vsebinsko gledano delničarji pre-
dagatelji menijo, da je uprava družbe v prvi
vrsti zavezana, da ustvarjeno izgubo, na os-
novi ustreznega sanacijskega programa, po-
krije z uspešnejšim poslovanjem v nasled-
njih letih.

Kolikor to ne bo mogoče oziroma se bo-
do negativni trendi poslovanja nadaljevali,
imajo delničarji družbe v naslednjih petih
letih še vedno možnost odločiti o zmanjše-
vanju izgube v breme rezerv ali drugih se-
stavin kapitala.

Stališče uprave in nadzornega sveta do
nasprotnega predloga: uprava in nadzorni
svet se strinjata z nasprotnim predlogom in
predlagata skupščini, da sprejme predlagani
nasprotni predlog.

Nasprotni predlog delničarjev INFON-
DA k 6. točki dnevnega reda – Imenovanje
revizorja za poslovno leto 1997.

“Za revizorja družbe za leto 1997 skupš-
čina imenuje revizijsko družbo Coopers &
Lybrand, d.d., Ljubljana.”

Utemeljitev
Glede na vsebinsko nepopolnost letnega

poročila družbe ter neustreznost predlagane
rešitve za zmanjševanje izgube podane s
strani uprave družbe, delničarji predlagate-
lji ocenjujejo, da ni bilo vzpostavljeno us-
trezno in dovolj strokovno in vsebinsko so-
delovanje med upravo družbe ter revizijsko
hišo.

Zato delničarji predlagatelji prosijo, da
družba kot revizorja za leto 1997 imenuje
revizijsko hišo Coopers & Lybrand, d.d., ki
s svojimi referencami jamči za kakovostno,
popolno in objektivno opravljeno revizijo
poslovanja družbe, s ciljem zagotovitve us-
trezne podlage za odločanje delničarjev o
sprejemu letnega poročila na skupščini.

Stališče uprave in nadzornega sveta do
nasprotnega predloga: uprava in nadzorni
svet predlagata skupščini, da nasprotnega
predloga ne sprejme.

Uprava in nadzorni svet sta o nasprotnih
predlogih odločala na izredni seji dne 4. 8.
1997 in pripravila za delničarje najvišji
možni kompromisni predlog v duhu enake-
ga obravnavanja vseh delničarjev in upošte-
vanja razumno utemeljenih nasprotnih pred-
logov delničarjev.

Polzela tovarna nogavic, d.d., Polzela
predsednik uprave

Ob-3437

V skladu s 288. členom zakona o gospo-
darskih družbah začasna uprava družbe
Mlekopromet, mlekarstvo in sirarstvo,
d.d., Ljutomer, Kolodvodrska ul. 10, spo-
roča

nasprotne predloge delničarjev
1. Delničar Kmetijska zadruga Radgona,

z.o.o., Gornja Radgona začasni upravi spo-
roča, da vlaga nasprotni predlog k 4. točki
dnevnega reda 2. seje skupščine družbe dne
28. 8. 1997 in sicer:

Predlog sklepa:
I.
3. Skupaj čisti dobiček za delitev –

111,680.232,35 se uporabi za:
– kritje revalorizirane izgube iz poslov-

nega leta 1995 – 44,758.796,73 SIT,
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– za izplačilo dividend delničarjem  –
49,371.450 SIT,

– na proste rezerve – 17,549.985,62 SIT.
II. Bruto dividenda znaša 150 SIT na del-

nico. Izplačilo dividend se opravi po stanju
1. 1. 1997 brez tekoče revalorizacije za leto
1997 v roku 30 dni po skupščini družbe.

2. Delničar Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana začasni upravi družbe
sporoča, da vlaga nasprotni predlog k 4.
točki dnevnega reda 2. seje skupščine druž-
be in da bo poskušal ostale delničarje pre-
pričati, da bodo na skupščini glasovali za
njegov nasprotni predlog.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se ustvarjen čisti dobiček družbe za
poslovno leto 1996 in še nerazporejen dobi-
ček iz poslovnih let 1993 in 1994 skupaj s
pripadajočo revalorizacijo v skupni višini
111,680.232,35 SIT uporabi oziroma razpi-
redi:

– 49,371.450 SIT za izplačilo dividend,
– 62,308.782,35 SIT ostane nerazpore-

jen.
Izguba iz leta 1995 v skupni višini

44,758.796,73 SIT se krije iz prostih rezerv
in njim pripradajočega revalorizacijskega
popravka kapitala.

Izplačilo dividend se izvrši v roku 30 dni
od sprejema sklepa.

Obrazložitev: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., nasprotuje delitvi dobička, ki ga
je predlagala uprava, ker ima družba že ob-
likovane rezerve v višini 59,35% vrednosti
osnovnega kapitala, kar je več kot izhaja iz
355. člena zakona o gospodarskih družbah.

Višina oblikovanih rezerv mora izhajati
iz ocenjenih rizikov, ki jim je družba izpo-
stavljena pri poslovanju in se odražajo v
izgubi pri poslovanju. Glede na to, da ti
riziki niso opredeljeni, menimo, da je po-
trebni del, ki bi ga uprava predlagala za
razporeditev v rezerve zadržati v obliki ne-
razporejenega dobička.

Zaradi že zelo visoko oblikovanih re-
zerv predlagamo, da je sestavina kapitala
tudi vir za pokrivanje izgube.

Stališče začasne uprave: začasna uprava
predlaga delničarjem, da ne sprejmejo nas-
protna predloga o delitvi dobička iz poslov-
nih let 1993, 1994 in 1996 in pokrivanju
izgube iz poslovnega leta 1995 in da sprej-
mejo prvotno predlagano delitev dobička in
pokrivanja izgube začasne državne uprave.

Mlekopromet, d.d., Ljutomer

Ob-3455

Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Štajertours Ptuj in zakona o gospo-
darskih družbah, uprava družbe sklicuje

3. sejo skupščine delničarjev
delniške družbe Štajertours, Ptuj, d.d.

ki bo dne 19. 9. 1997 ob 12. uri, na
Ptuju, Ormoška cesta 34 v prostorih jedilni-
ce družbe Certus Maribor, d.d., DE Ptuj.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in imenuje notar.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in

obravnava ter sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1996 in imenovanje pripo-
jitvenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-
zornega sveta o imenovanju pooblaščenega
revizorja za leto 1996 in pripojitvenega re-
vizorja.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za poslovno leto 1996.

5. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila in mnenje revizorja o računovodskih
izkazih po zaključnem računu za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo re-
vizorja za poslovno leto 1996.

6. Statusne spremembe družbe.
Predlogi sklepov:
1. sprejme se poročilo uprave o pripoji-

tvi delniške družbe Štajertours Ptuj, d.d., k
družbi Certus Maribor, d.d.,

2. potrdi se pripojitvena pogodba v pred-
loženi vsebini,

3. sprejme se revizijsko poročilo pripoji-
tvenih revizorjev,

4. potrdi se pripojitev družbe Štajertours
Ptuj, d.d., k družbi Certus Maribor, d.d.

7. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebo-
vati za fizične osebe ime in priimek, naslov
ter rojstni datum pooblaščenca in pooblasti-
telja, število glasov, kraj in datum, ter pod-
pis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg
podatkov o pooblaščencu, število glasov in
firma, sedež ter podpis in žig pooblastitelja.

Gradivo, kot priloga dnevnega reda, za
odločanje na skupščini, je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe Certus Maribor,
d.d., DE Ptuj, Ormoška c. 34, Ptuj, pri g.
Habjaniču – (uprava družbe Štajertours Ptuj,
d.d.) vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen
pri upravi družbe v sedmih dneh od dneva
objave tega sklica v Uradnem listu RS.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi
sklic). Kolikor po prvem sklicu ne bo zago-
tovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 16. uri v istih prostorih (drugi
sklic). Skupščina bo takrat veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Štajertours Ptuj, d.d.
uprava družbe

v.d. direktor

Št. 113/97 Ob-3462

Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe Merx Gostinstvo in turizem, d.d.,
Celje, Stanetova 20, sklicuje uprava družbe

1. sejo skupščine
družbe Merx Gostinstvo in turizem, d.d.,

Celje
ki bo dne 19. 9. 1997 ob 12. uri v prosto-

rih Hotela Merx Celje, Ljubljanska ulica 39.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika in pre-
števalca glasov ter imenovanje notarja.

Predlog sklepov:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,

– izvoli se predlagani predsednik skupš-
čine in dva preštevalca glasov,

– za sestavo notarskega zapisa se imenu-
je predlagani notar.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem poročila upra-
ve družbe o poteku lastninskega preobliko-
vanja podjetja Merx Gostinstvo in turizem,
d.d., Celje.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-
ve družbe o poteku lastninskega preobliko-
vanja podjetja.

4. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejmejo se letna poro-
čila za leta 1993, 1994 in 1995 v predlože-
nem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-
ve o poslovanju družbe v letu 1996.

6. Obravnava in odločanje o sklepu o
načinu pokrivanja izgube za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o nači-
nu pokrivanja izgube za leto 1996 v predlo-
ženem besedilu.

7. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta družbe glede sedeža.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta družbe glede sedeža družbe v pred-
loženem besedilu.

8. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razrešijo se člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo člani
nadzornega sveta v predlagani sestavi.

9. Obravnava in določitev sejnine za čla-
ne nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina članom
nadzornega sveta v predlagani višini.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji vpisani v delniško knjigo družbe, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini, osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi naj-
kasneje tri dni pred sejo skupščine.

Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsem delničarjem vsak delovni dan od 8.
ure do 12. ure v Hotelu Merx pri Tanji Re-
goršek.

Predlogi delničarjev
Delničarje, ki bi imeli svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, prosimo, da le-te sporočijo
v sedmih dneh od objave sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da skupščina ob napovedani

uri ni sklepčna, bo seja prekinjena za pol
ure, nato se skupščina ponovno sestane. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delničarjev.

Merx, Gostinstvo in turizem, d.d, Celje
uprava
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Razne objave

Št. 356/97 Ob-3503

Na podlagi Sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Združenega kra-
ljestva Velike Britanije in Severne Irske o
sodelovanju v izobraževanju, kulturi in zna-
nosti in dogovora med Ministrstvom za zna-
nost in tehnologijo Republike Slovenije in
Britanskim Svetom o izmenjavi znanstveni-
kov in raziskovalcev v okviru znanstvenega
programa Valvazor (ALIS - program izme-
njav v okviru skupnih projektov) ter pravil-
nika o financiranju in sofinanciranju med-
narodnega znanstvenega in tehnološkega so-
delovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 62/96), Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo Republike Slovenije, Slovenska 50,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbiro predlogov projektov v okviru
programa Valvazor/ALIS - izmenjava

raziskovalcev 1998/99
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska
50, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru sprejetih
skupnih raziskovalnih projektov.

Obiske bosta sofinancirala Ministrstvo
za znanost in tehnologijo in Britanski svet
po naslednjem principu: stran, ki pošilja,
krije mednarodne prevozne stroške, stran,
ki sprejema krije stroške bivanja.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo
in Britanski svet bosta v obdobju 1998/99
sofinancirala do 10 novih 3-letnih ALIS pro-
jektov,

– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih Britanskega sveta,

– v okviru vsakega ALIS projekta bo so-
financiran po en enotedenski obisk letno v
vsako smer,

– prednostna področja, na katera naj se
nanašajo predlogi so naslednja: oko-
lje/okoljske tehnologije (upravljanje in
zaščita okolja); proizvodne tehnologije,
uporabne znanosti in tehnologija; elektroni-
ka in računalništvo; informacijska tehnolo-
gija; izobraževanje v znanosti, javno razu-
mevanje znanosti; sociologija, socialna in
politična antropologija, politične vede, bio-
tehnologija, materiali, kmetijstvo in goz-
darstvo,

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti,

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacio-
nalnega programa.

4. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 3,000.000 SIT.

5. Čas izvajanja predmeta razpisa je eno
leto.

6. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je 1. april 1998.

7. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– osnovne podatke o projektu (naslov,
področje),

– podatke o slovenskem in britanskem
partnerju/partnerjih) s strokovnim življenje-
pisom,

– tehnične podatke o projektu (cilji, tra-
janje),

– koristi za slovensko in britansko stran,
– podatke o predhodnih kontaktih in so-

financiranju s strani Britanskega sveta,
– drugi možni viri sofinanciranja,
– pregled predlaganih obiskov za vsa tri

leta trajanja projekta.
8. Merila izbire so:
– znanstvena relevantnost predloga pro-

jekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost dvostranskega sodelova-

nja,
– možnost uporabe skupnih rezultatov v

multilateralnih projektih.
9. Pisne ponudbe z dokumentacijo in z

oznako ‘Ne odpiraj, ponudba za javni razpis
za izbiro predlogov projektov v okviru pro-
grama Valvazor/ALIS - izmenjava razisko-
valcev 1998/99’ morajo ponudniki dostaviti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo na zgornji naslov pris-
peti do vključno 30. septembra 1997.

10. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepopolnih, nepravočasno prispe-
lih in nepravilno opremljenih ponudb komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene po-
nudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo, Sloven-
ska 50, Ljubljana, dne 1. oktobra 1997 ob
10. uri.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
7 dneh od dneva odpiranja ponudb.

13. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsak dan po objavi javne-
ga razpisa v tajništvu Sektorja za medna-
rodno znanstveno in tehnološko sodelo-
vanje.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Ob-3436

Občinski svet Občine Idrija razpisuje na
podlagi 7. člena odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopa-
lišč na območju Občine Idrija (Ur. l. RS, št.
11/97) in 26. člena statuta Občine Idrija
(Ur. l. RS, št. 50/95)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti
Predmet  koncesije  je  opravljanje  na-

slednjih pogrebnih in pokopaliških dejav-
nosti:

– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– druge pokopališke storitve glede na

krajevne običaje,
– urejanje dokumentacije pokojnika,
– urejanje pokojnika,

– prevoz pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
Območje koncesije: vsa pokopališča v

Občini Idrija.
Koncesijska pogodba se sklepa za dolo-

čen čas za dobo 5 let.
Koncesija ni izključna in se lahko za isto

pokopališče podeli enemu ali več koncesio-
narjem. Koncesionar lahko pridobi koncesi-
jo za vsa ali le za določena pokopališča ter
za vsa ali le za posamezna dela.

Interesenti za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati pogoje iz 10. člena odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč na območju Občine Id-
rija.

Uspeli koncesionar je dolžan upošteva-
ti in izvajati pokopališki red. Koncesionar
pridobi s podelitvijo koncesije pravice in
obveznosti iz 13. člena odloka o pokopa-
liški in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč na območju Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 11/97 - v nadaljevanju
odlok).

Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti,
– program izvajanja koncesije,
– poslovni načrt,
– seznam razpisanih del, za katera želi

pridobiti koncesijo,
– seznam pokopališč, za katera želi pri-

dobiti koncesijo,
– predlog cen storitev, za katere se po-

deljuje koncesijo,
– reference in druga dokazila za kvali-

tetno izvajanje koncesije,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi

tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
razpisane dejavnosti, oziroma ustrezna jam-
stva za to,

– dokazila o izpolnjevanju pogoja iz pe-
te alineje 10. člena odloka.

Merila za izbiro ponudnika so:
– finančna in strokovna usposobljenost

za izvajanje razpisanih del,
– cena storitev,
– morebitne druge ugodnosti za uporab-

nike.
Občinski svet lahko odloči, da ne izbere

nobenega od ponudnikov.
Kontaktna oseba za morebitna pojasnila

in dodatne informacije je Jože Močnik (tel.
065/71-788) vsak delovni dan od 8. do
10. ure.

Rok za prijave je 45 dni od objave v
Uradnem listu RS. Prijave na javni razpis se
pošlje v zaprti ovojnici na naslov Občina
Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, s pripisom:
“Ne odpiraj - prijava na javni razpis za kon-
cesijo za opravljanje pokopališke in pogreb-
ne dejavnosti”. Koncedent bo obravnaval
samo pravočasno prispele in pravilno
opremljene prijave.

Javno odpiranje ponudb bo opravila po-
sebna komisija, ki jo imenuje župan. Javno
odpiranje ponudb bo prvi četrtek po izteku
roka za prijavo ob 10. uri v prostorih Obči-
ne Idrija. O izbiri bodo ponudniki obvešče-
ni v osmih dneh po izbiri. Z uspelim konce-
sionarjem bo sklenjena koncesijska pogod-
ba v roku, določenem z odločbo o izbiri
koncesionarja.

Občina Idrija
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Št. 2/0-3658/1-97 Ob-3454

Pošta Slovenije, d.o.o., razpisuje na pod-
lagi sklepa nadzornega sveta z dne 30. 6.
1997

javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov

1. Premet pogodbe so poslovni prostori
v Žalcu, Šlandrov trg 24 (del kleti ter prit-
ličje stanovanjske hiše) 303,85 m2 pokrite
površine, parcela št. 63/2 vpisana v vložni
št. 1388 k.o. Žalec.

2. Izhodiščna cena za prodajo zgoraj na-
vedene nepremičnine je 14,295.712 tolar-
jev.

3. Navedeno nepremičnino bomo proda-
li kot celoto. Za prodajo kot celota se šteje
tudi združen nastop več (delnih) kupcev, ki
jih v postopku prodaje zastopa skupni poob-
laščenec.

4. Rok za zbiranje ponudb je 29. 8. 1997.
Ponudbi mora biti priloženo

– dokazilo, da je ponudnik nakupa polo-
žil varščino 10% izhodiščne prodajne cene
na račun št. 50700-849-1882 pri Agenciji za
plačilni promet Celje. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v
petih dneh po sprejemu odločitve, da se nji-
hova ponudba ne sprejme.

5. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
meseca dni ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe.

6. Varščino bo ponudniku, ki bo na raz-
pisu uspel, všteta v kupnino.

7. Komisijsko odpiranje ponudb bomo
javno opravili 2. 9. 1997 ob 10. uri v prosto-
rih Pošte Slovenije, d.o.o., PE Celje, Kre-
kov trg 9, v sejni sobi v drugem nadstropju.

8. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v petih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ponudba ne zavezuje prodajalca k sklenitvi
pogodbe.

9. Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mo-
ra skleniti pogodbo v 8 dneh po sprejemu
obvestila s strani prodajalca. Če ponudnik v
tem roku ne sklene pogodbe s prodajalcem,
pripada varščina prodajalcu.

10. Kupec mora celotno kupnino plačati
v 45 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer se
znesek vplačane varščine všteje v kupnino,
če kupec v tem roku ne plača kupnine, pripa-
da varščina prodajalcu. V tem primeru lahko
prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega
opomina. Prenos prodane nepremičnine ni
možen pred plačilom celotne kupnine.

11. Prometni davek, druge dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

12. Nepremičnino bomo prodali po si-
stemu “videno-kupljeno”, poznejših rekla-
macij ne bomo upoštevali.

13. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine so na voljo po telefonu
401-3610.

14. Pisne ponudbe pošljite na naslov: Po-
šta Slovenije, d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9,
Celje, z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”.

15. Ogled nepremičnine bo 27. 8. 1997
od 10. do 14. ure.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE Celje

Ob-3496

Na podlagi odločbe Ministrstva za no-
tranje zadeve RS, št. 0016/3-S-268-169/96
objavlja Občina Brežice

razpis
za oddajo lokacije za ureditev prostora
promocijsko-informativnega centra na

MMP Obrežje
S tem razpisom Občina Brežice oddaja

lokacijo za ureditev prostora promocij-
sko-informativnega centra na MMP Obrež-
je na podlagi uvodoma citirane odločbe Mi-
nistrstva za notranje zadeve RS.

Posebni  pogoji, ki jih ponudniki morajo
izpolniti so:

– zagotovitev in ureditev prostora za pro-
mocijo Občine Brežice na predmetni loka-
ciji,

– povišanje nadstreška objekta carinske
službe, ki je namenjen za tovorni promet do
višine, ki bo omogočala nemoten promet
izrednih tovorov,

– ustrezno povišanje ograje, ki loči plato
od voznega pasu za tovorni promet in uredi-
stev primernih sanitarij za potnike in osebje
carine, policije in drugih služb na mejnem
prehodu,

– pridobitev lokacijskega, gradbenega in
uporabnega dovoljenja.

Rok za ureditev predmetnih prostorov je
6 mesecev od dneva pravnomočnosti grad-
benega dovoljenja.

Razpoložljiva dokumentacija v zvezi z
razpisom je na voljo ponudnikom v Uradu
župana Občine Brežice, kjer se lahko dobijo
vse potrebne informacije in pojasnila.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločil odbor za promocijo Občine Brežice.

Ponudniki morajo dostaviti svoje pisne
ponudbe v roku 8 dni od objave v zapečate-
nih ovojnicah, z oznako: »Razpis – promo-
cijsko-informativni center – Ne odpiraj!«,
na naslov Občina Brežice – Odbor za pro-
mocijo, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 15 dni od izbire.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba v roku 8 dni od dokončnosti akta o
izbiri.

Občina Brežice

Ob-3501

Na podlagi sklepa nadzornega odbora
Hotelsko turističnega podjetja Simonov za-
liv, d.d., Izola,  Morova 6a, objavlja

javno zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnine

v stanovanjsko-poslovnem objektu Mo-
rova 25, Izola in sicer:

1. Stanovanje št. 3 v objektu C v izmeri
50,10 m2 za izklicno ceno 7,600.000 SIT.

Navedeno stanovanje je zasedeno z na-
jemnikom, ki ima predkupno pravico.

Ponujena cena za nepremičnino mora
znašati najmanj izklicno ceno. Prijavo za
razpis lahko pošljejo fizične osebe, ki prilo-
žijo potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije in pravne osebe, ki so registrirane in
imajo sedež v Republiki Sloveniji. Prijavi
na razpis je treba priložiti potrdilo o vplača-
ni varščini, ki znaša 10% navedene izklicne
cene. Varščino je potrebno poravnati na ži-
ro račun podjetja HTP Simonov zaliv, d.d.,

Morova 6a, Izola, št. 51430-601-12344 pri
APP RS podružnica Izola. Pisne ponudbe
pošljite v roku sedem dni po objavi do 10.
ure na naslov podjetja HTP Simonov zaliv,
d.d., Morova 6a, 6310 Izola, v zaprti kuverti
z označbo: »Ponudba – ne odpiraj«. Ponud-
be se bodo odpirale dne 26. 8. 1997.

Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v osmih dneh po odpiranju ponudb, kolikor
ne sklene pogodbe v tem roku se plačana
varščina zadrži. Uspelemu ponudniku bo
varščina vračunana v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8 dni po
odpiranju ponudb brez obresti. Ta objava ne
zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali ka-
terimkoli drugim ponudnikom sklene po-
godbo o prodaji nepremičnine, ki je pred-
met tega razpisa.

Podrobnejše informacije dobite na tel.
066/463-714, Rener.

Hotelsko turistično podjetje
Simonov zaliv, d.d., Izola

Ob-3521

Po pooblastilu SŽ Acroni, d.o.o., c. Bo-
risa Kidriča 44, Jesenice objavljamo

javno zbiranje ponudb
za prodajo naprav SC Jesenice

1. Valjčno ogrodje Siemag, kvarto - re-
verzirno, proizvajalec Siemag AG, Nemči-
ja, leto izdelave 1959, hitrost valjanja 0 -
100 - 300 m/min, debelina traka 0,25 - 2,5
mm, širina traka 380 - 600 mm, masa svitka
največ 3.000 kg.

Sestavlja ga: valjčno ogrodje, nastavna
naprava, odvijalnik, navijalnika, komandni
pulti, hidravlični sistem, mazilni sistem,
emulzijska hladilna naprava, ventilacijska
naprava, elektrooprema in merilno regula-
cijska oprema.

2. Valjčno ogrodje Demag (veliki), proi-
zvajalec Demag AG, Nemčija, leto 1938,
hitrost valjanja 0 - 30 m/min, debelina traka
1 - 5 mm, širina traka 380 - 600 mm, masa
svitka največ 3.500 kg.

Sestavlja ga: valjčno ogrodje z nastavno
napravo, odvijalnik, navijalnika, komandit-
ni pult, mazilni sistem, emulzijska hladilna
naprava in elektrooprema.

3. Krožne škarje 2 Siemag, proizvajalec
Siemag AG, Nemčija, leto izdelave 1959,
premer krožnih nožev 200 mm, hitrost reza-
nja 35m/min, debelina traka 1 - 3 mm, širi-
na traka največ 600 mm, največje število
trakov 8.

Sestavlja ga odvijalnik, krožne škarje,
navijalnik, komandni pult in elektrooprema.

Naprave so prenehale obratovati v maju
1997.

Naprave bodo prodane po načelu “vide-
no - kupljeno”, zato poznejših reklamacij
glede stvarnih napak ne bomo upoštevali.

Ponudnik ima možnost ogleda naprav,
po predhodnem dogovoru.

Ponudnik mora obsegati ceno naprave v
DEM, ki bo za domače ponudnike obraču-
nana v SIT po srednjem tečaju Banke Slo-
venija na dan plačila, ter finančne, komer-
cialne in ostale pogoje.

Objava javnega zbiranja ponudb ne zave-
zuje prodajalca, da sklene pogodbo o prodaji
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.

Rok za oddajo ponudb je 30 dni od obja-
ve. V slučaju, da v tem roku ne bo ponudb,
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se objava podaljša do prodaje posamezne
naprave.

Ponudbe morajo biti poslane na naslov:
Meting ŽJ, d.o.o., c. železarjev 8, 4270 Je-
senice z oznako “Ponudba za SC Jesenice”.

Vse informacije in dogovori o ogledu
naprav so možni na tel. (+386) 64 861 466
interna 2626 ali po faxu (+386) 64 861 466
za E. Ažmana.

Po pooblastilu:
Meting ŽJ, d.o.o.

Ob-3523

Konzorcij lastnikov kompleksa Trnovelj-
ska cesta 2, Celje objavlja

javno dražbo,
ki bo 26. 8. 1997 ob 12. uri v prvem

nadstropju poslovne zgradbe Trnoveljska
cesta 2, Celje, za prodajo:

I.:
1. poslovnega prostora – delavnice na za-

hodnem delu kompleksa v izmeri 88 m2 s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
(118 m2), po izklicni ceni 4,254.855 SIT,

2. poslovnega prostora – delavnice na za-
hodnem delu kompleksa v izmeri 44 m2 s
pripadajočim funkcionalnim zamljiščem (59
m2), po izklicni ceni 2,150.795 SIT,

3. poslovnega prostora – nadstreški na
severzahodnem delu kompleksa v izmeri
160 m2 po izklicni ceni 3,854.759 SIT,

4. poslovnega objekta – pisarn v I. nad-
stropju upravne stavbe – zahodni del v iz-
meri 79,7 m2 s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem (99 m2), po izklicni ceni
8,887.285 SIT,

5. poslovnega prostora – delavnice na za-
hodnem delu kompleksa v izmeri 246 m2, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
(257 m2), po izklicni ceni 13,012.743 SIT.

II. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki so državljani Re-
publike Slovenije. Predstavnik pravne osebe
se mora izkazati s pisnim pooblastilom ali
overjenim izvodom izpisa iz registra, fizična
oseba pa z osebnim dokumentom, pri čemer
mora predložiti tudi potrdilo o državljanstvu.

III. Pred javno dražbo mora vsak ponud-
nik plačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun številka
50700-652-25498 pri Agenciji za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, ekspo-
zitura Celje s pripisom »varščina za javno
dražbo«. Pred začetkom javne dražbe se mo-
ra ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim
nalogom. Varščino bomo uspešnemu ponud-
niku vračunali v kupnino, drugim pa brez
obresti vrnili v 30 dneh po končani dražbi.

IV. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
prodajno pogodbo skleniti najkasneje v 8
dneh po končani dražbi. Celotno kupnino
mora kupec plačati v roku 15 dni po podpi-
su pogodbe. Če uspešni ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal ce-
lotne kupnine v določenem roku, se prodaja
razveljavi, plačano varščino pa bo zadržal
konzorcij lastnikov. Prometni davek, druge
dajatve in stroške v zvezi s prenosom last-
ništva mora plačati kupec.

V. Informacije posreduje Mestna občina
Celje – Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje.

Konzorcij lastnikov kompleksa
Trnoveljska 2, Celje

Ob-3460

Okrožno sodišče v Ljubljani je sklenilo,
da se začne stečajni postopek nad prezadol-
žencem Slovenske združene male elektrar-
ne Ljubljana, pod številko St 7/95 z dne 19.
4. 1995.

Prezadolženka kot tožeča stranka vodi
pravdni postopek zoper toženo stranko Uro-
ša Dobrina, Kukovniška pot 2a, Tržič, zara-
di plačila zneska 50,224.679 SIT.

Spor se vodi pri Okrožnem sodišču v
Kranju pod številko I. P 214/97.

Stečajni upravitelj vabi zainteresirane
kupce za odkup zgoraj navedene pravde-ter-
jatve, s tem, da podajo pismeno ponudbo v
roku 15 dni, po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov: Velimir Malešič, stečajni upravi-
telj, Jana Husa 88, Ljubljana.

Najboljšemu ponudniku bo odstopljena
zgoraj navedena pravda z vsemi pravicami,
ki jih ima tožeča stranka.

Stečajni upravitelj

Ob-3452

Odvetnica Marija Krainer, Radovljica,
p.p. 67 po pooblastilu Marije Cerar, prekli-
cuje štampiljko pravokotne oblike z vsebi-
no Pension »PRI MARI« CERAR M. POK-
LJUKA – p. Bled.

Dajčman - Simonič, Zg. Velka 75/a,
Zgornja Velka, preklicuje priglasitveni list
št. 065-0286/94. m-1556

Frančeškin Aleksander, Laze 15, Loga-
tec, preklicuje štampiljko kvadratne oblike
z vsebino: Avtoprevozništvo, Aleksander
Frančeškin, s. p., Laze 15, 1370 Logatec.
s-50144

GP Bograd, d.o.o., Celovška 136, Ljub-
ljana, preklicuje delovno dovoljenje št.
0424458268, izdano na ime Daliposki Ra-
madan, izdal ga je Republiški zavod za za-
poslovanje Ljubljana. s-50165

GP Bograd, d.o.o., Celovška 136, Ljub-
ljana, preklicuje delovno dovoljenje št.
0424457353, izdano na ime Klenoski Ne-
dan, izdal ga je republiški zavod za zaposlo-
vanje Ljubljana. s-50166

Jež Dušan, Vrhpolje 79, Vipava, prekli-
cuje priglasitveni list, opr. št. 1-489-940, ki
je bil izdan 30. 4. 1994. g-50182

Kličić Ernes, Gradišče nad Pijavo gorico
161, Ljubljana, preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z vsebino: Interplam d.o.o.,
Ljubljana. s-50125

Kores Bojan, Prušnikova 15, Ljubljana,
preklicuje original priglasitveni list, opr. št.
09-0135/94. s-50214

Kovačič Peter, Jamova 20, Maribor, pre-
klicuje priglasitveni list št. 064-1296.
m-1591

Mehmed Mujakić, Janševa 1, Ljubljana,
preklicuje štampiljko kvadratne oblike z
vsebino: Saba prevozi, Mehmed Mujakić s.
p., Janševa 1, 1000 Ljubljana. s-50061

Pirnat Marija, Wolfova 10, Ljubljana,
preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju št.

055700/1898 101235 1996, ki jo je izdala
Obrtna zbornica Slovenije, dne 22. 10. 1996.
s-50139

Pušenjak Majda, Gostilna Lipa, Miklavž
na Dravskem polju, preklicuje priglasitveni
list št. 064-2477/94. m-1619

Pušenjak Majda s. p., Marmontova 8,
Maribor, preklicuje priglasitveni list št.
064-2477/94. m-1597

Šincek Martin, Brest 69, Ig, preklicuje ori-
ginal priglasitveni list, št. 28-821/94. s-50212

Tur d.o.o., Turjak 4, Turjak, preklicuje
TIR certifikat št. 870/93, ki ga je izdala
Carinarnica Celje. p-50169

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Arl Matej, Ob Meži 25/a, Prevalje, potni
list št. AA 351763. g-50034

Batagelj Ivan, Jelarji 10 b, Škofije, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 68228.
g-50043

Bauer Dubravka, Adamičeva 16, Novo
mesto, potni list št. AA 401540. g-50033

Bačar Franc, Kamnik pod Krimom 139,
Preserje, potni list št. AA 829124. s-50050

Bačar Kristina, Kamnik pod Krimom
139, Preserje, potni list št. AA 933858.
s-50049

Berce Janez, Rožna pot 13, Koper, ma-
loobmejno prepustnico AI 95426. g-50099

Beširević Senad, Jakčeva 24, Ljubljana,
potni list št. BA 558851. s-51006

Bjelić Sava, Kardeljev trg 10, Velenje,
potni list št. AA 374321. p-50203

Bogataj Janez, Stara Vrhnika 44, Vrhni-
ka, potni list št. AA 744240. s-50046

Borovnik Stanislav, Vitanje 147, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 869161.
p-50152

Breznik Radovan, Vrbje 56, Žalec, potni
list št. AA 0103980. p-50193

Briški Petra, Kocjančičeva 27, Ljublja-
na, potni list št. BA 247814. s-50267

Burger Matej, Aškerčeva 17, Domžale,
potni list št. BA 75277. s-50163

Cvelbar Alojz, Tovarniška 12 j, Logatec,
potni list št. AA 908403. s-50002

Cvelbar Igor, Ul. Marije Mlinar 14, Ljub-
ljana, potni list št. BA 287449. s-50179

Darovec Ivan, Vavta vas 3, Novo mesto,
potni list št. BA 629024. g-50031

Debeljak Borut, Strma pot 18, Koper,
maloobmejno prepustnico AI 68409.
g-50095

Dimitrijević Ljudmila, Gradnikova 7/c,
Radovljica, potni list št. AA 421525, izdala
UE Radovljica. s-50155

Djafer Ahmetaj, Saveljska 57, Ljublja-
na, potni list št. BA 560629. s-51064

Đorđević Suzana, Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, potni list št. AA 590473. s-51037
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Ekart David, Razvanje Pri šoli 3, Mari-
bor, potni list št. BA 112854. p-50189

Elšnik Boštjan, Slatina 16, Zgornja Kun-
gota, potni list št. SOP 2158. m-1618

Fazlija Ismeta, Ruške čete 2, Ruše, potni
list št. AA 268292. m-1696

Ferfolja Amadej, Orehovlje 28/b, Nova
Gorica, potni list št. AA 399396. g-50278

Fonda Primož, Bidovčeva 3 e, Koper, ma-
loobmejno prepustnico št. 28997. g-50098

Frangeš Anžej, Bohinčeva 15, Ljublja-
na, potni list št. AA 591141. s-50283

Friegl Ana, Mestni vrh 18, Ptuj, potni
list št. BA 260496, izdala UE Ptuj. g-50153

Gašparič Pavel, Kobilje 116, Dobrovnik,
potni list št. AA 267297. p-50146

Godina Majda, Jasen 16, Ilirska Bistrica,
potni list št. AA 295850. s-50202

Gorenc Dušan, Jakčeva 43, Ljubljana,
potni list št. BA 290840. s-50168

Hari Vlado, Bratovševa pl. 22, Ljublja-
na, potni list št. AA 458573. s-50087

Hegler Gašper, Glinškova pl. 21, Ljub-
ljana, potni list št. AA 718338. s-50231

Hodžić Hajrudin, Šercerjeva 11, Vele-
nje, potni list št. BA 060843. p-50187

Horvat Jagoda, Ul. miru 17, Ljubljana,
potni list št. BA 62392. s-51073

Hrvatin Heidi, Fijeroga 12, Koper, ma-
loobmejno prepustnico AI 84277. g-50097

Inkret Zdenka, Pod lipami 24, Celje, pot-
ni list št. AA 945280, izdala UE Celje.
g-50023

Janković Ivanka, Ul. miru 17, Ljubljana,
potni list št. AA  673964. s-51074

Jelen Alen, Borštnikova 45, Maribor,
potni list št. BA 108356. p-51010

Jelenc Rok, Ševlje 50, Škofja Loka, pre-
klic potnega lista št. AA 330573, ki je bil
objavljen v UL RS, št. 43/97. s-50227

Jovan Teodor, Grčarjeva 28, Maribor,
potni list št. AA 64911. p-51009

Jovanović Vidosava, Šišenska 36,
Ljubljana, potni list št. BA 680777. s-51033

Juri Luka, Cankarjeva 10, Koper, ma-
loobmejno prepustnico AI 122441. g-50096

Katić Miroslava, Karađorđeva 85, Beo-
grad, potni list št. AA 421523, izdala UE
Radovljica. s-50156

Klemen Miran, Črešnjevec ob Dravi 24,
Selnica ob Dravi, preklic potnega lista, št.
BA 243685. p-50194

Klemenčič Maja, Lorgerjeva 7, Maribor,
potni list št. BA 633248. p-50185

Klemenčič Zvonka, Lorgerjeva 7, Mari-
bor, potni list št. AA 985521. p-50184

Kmetič Marjan, Stara gora pri Šentilju
11, Šentilj, potni list št. AA 749365. m-1628

Knap Franc, Bušeča vas 35, Brežice, pot-
ni list št. AA 882947. p-50025

Knap Helena, Bušeča vas 35, Brežice,
potni list št. BA 385375. p-50024

Kogoj Petra, Bilje 38/a, Renče, maloob-
mejno prepustnico AI 85405, izdala UE No-
va Gorica. g-50211

Koprivc Gregor, Sattnerjeva 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 22597. s-51015

Korošec Danilo, Pucova 4, Celje, potni
list št. BA 40909. g-51111

Kotnik Stanko, Čečovje 10 c, Ravne na
Koroškem, potni list št. BA 327188. g-50042

Kočevar Aleš, Mucherjeva 4, Ljubljana,
potni list št. BA 22906. s-50230

Krpič Milan, Križe Pod slemenom 18,
Tržič, potni list št. AA 361850. p-50183

Kumar Boris Jožef, Gornje Cerovo 73,
Kojsko, potni list št. AA 355631, izdala UE
Nova Gorica. g-50094

Kušar Janko, Cesta 27. aprila 39, Ljub-
ljana, potni list št. BA 118081. s-50057

Kušter Boštjan, Troblje 42, Slovenj Gra-
dec, potni list št. AA 394733. g-50280

Lah Jernej, Kuratova 31, Kranj, potni
list št. AA 300835, izdala UE Kranj. s-50276

Ljubičić Janja, Vojkova cesta 71, Ljub-
ljana, potni list št. BA 82865, izdala UE
Ljuljana. s-50104.

Ljubičić Miroslav, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, potni list št. BA 828866, izdala
UE Ljubljana. s-50105

Maljuga Biljana, Ul. Tončka Dežmana
8, Kranj, potni list št. BA 067533, izdalaUE
Kranj. s-50048

Manfreda Marko, Solkan, M. Veluščka
15, Nova Gorica, potni list št. AA 983887.
g-50074

Mavrovič Matej, Kurirska pot 13, Bistri-
ca ob Dravi, potni list št. AA 384508.
p-50190

Medvedšek Jure, Rožna dol. XVII/9,
Ljubljana, potni list št. BA 589319. s-50041

Mugerle Milan, Krekova 19, Maribor,
potni list št. AA 6923. p-50170

Mučič Matjaž, Bajti 4, Kanal, maloob-
mejno prepustnico AI 111879, izdala UE
Nova Gorica. g-50093

Naglič Erika, Leška 12, Mežica, potni
list št. BA 136766, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-50281

Novak Aleš, Vrhpolje 149, Kamnik, pot-
ni list št. AA 607152, izdala UE Kamnik.
s-50059

Pavlič Dean, Ilirija 23, Koper, potni list
št. BA 652522. g-51105

Peceli Simona, Dobrovnik 193/b, Do-
brovnik, potni list št. AA 213230, izdala UE
Lendava. p-50141

Pelc Barbara, Gregorčičeva 27, Maribor,
potni list št. BA 283849. p-50196

Perhavec Miloš, Hladilniška 19/a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 529782. s-50224

Perušek-Pengov Zofija, Nade Ovčakove
52, Ljubljana, potni list št. AA 527605.
s-50172

Pevec Tomaž, Rakitna 63 a, Preserje,
potni list št. BA 17350. s-50242

Plavšič Barbara, Brilejeva 3, Ljubljana,
potni list št. AA 710416. s-51009

Plavšič Uroš, Brilejeva 3, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 479451. s-51008

Plut Ana, Topniška 45, Ljubljana, potni
list št. AA 459156. s-50052

Požek Katarina, Levstikov trg 5, Ljub-
ljana, potni list št. BA 312156. s-50219

Podržavnik Kristina, Čopova c. 5, Vele-
nje, potni list št. AA 442224. p-50202

Podrepšek Boštjan, Groharjevo 8, Škof-
ja Loka, potni list št. BA 252541, izdalaUE
Škofja Loka. s-50256

Poštrak Cecilija, Zg. Voličina 101, Voli-
čina, potni list št. BA 11131. m-1707

Potočnik Nada, Miheličeva 2, Ljubljana,
potni list št. AA 274596. s-51071

Prejac Boris, Sp. Kamenščak 18 b, Lju-
tomer, potni list št. AA 154519. p-50142

Prevoljek Damjan, Čermožiše 61, Žeta-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34917,
izdala UE Ptuj. g-50011

Prvulov Robert, Seidlova 68, Novo me-
sto, potni list št. BA 600970. g-50152

Razgoršek Marjeta, Zagrad 15, Celje,
potni list št. AA 409280. g-50148

Renko Urška, Rutarjeva 8, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 116071.
g-50207

Rojc Darko, Zalošče 27/g, Dornberk, ma-
loobmejno prepustnico AI 42411, izdala UE
Nova Gorica. g-50210

Rozman Vladimir, Lendavska 17 c, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 593840.
p-50020

Setnikar Miroslav, Črtomirova 16, Ljub-
ljana, potni list št. AA 312526. g-50205

Soehadi Sri Artati, Martina Krpana 10,
Ljubljana, potni list št. BA 376313. s-50158

Stokanović Željko, Goriška ulica 5, Ma-
ribor, potni list št. AA 658287. p-50200

Suljkanović Meho, Zidanškova cesta 8,
Velenje, potni list št. BA 302317. p-50191

Šauperl Miranda, Zg. Voličina 101, Vo-
ličina, potni list št. BA 641026. m-1708

Šemen Otilija, Kolodvorska 23, Lenda-
va, potni list št. BA 2335846. p-50188

Šipec Monika, Velesovo 56 a, Kranj, pot-
ni list št. BA 615544, izdala UE Kranj.
g-50030

Škofic Nina, Brezje 68, Radovljica, pot-
ni list št. BA 183337, izdala UE Radovljica.
s-50244

Škvarča Tomaž, Landol 21, Postojna,
potni list št. AA 233344. p-50164

Šmalcelj Boštjan, Regrča vas 21, Novo
mesto, potni list št. BA 78836. g-50149

Šmit Matejka, Zlato polje 4, Lukovica,
potni list št. BA 511608, izdala UE Domža-
le. s-50056

Tahiri Tahir, Župančičeva ulica 6, Kranj,
potni list št. BA 408558, izdala UE Kranj.
p-50195

Tekavc Andreja, Trubarjeva 15, Domža-
le, potni list št. AA 580046. izdala UE Dom-
žale. s-50145

Tomec Boris, Mladinska 22, Beltinci,
potni list št. AA 636349, izdala UE Murska
Sobota. p-50027

Toplak Matjaž, Štihova 18, Ljubljana,
potni list št. BA 109704. s-50208

Topolšek Samo, Slomškova 12, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 558925.
p-50151

Tratnik Boštjan, Na hribih 14, Tolmin,
maloobmejno prepustnico AI 106925.
p-50204

Udovič Stanislav, Pivška 1 a, Postojna,
potni list št. BA 019148. p-50201

Vastl Ana, Vincarje 6, Škofja Loka, pot-
ni list št. BA 482967. s-51027

Vastl Lena, Vincarje 6, Škofja Loka, pot-
ni list št. BA 482967. s-51027

Vastl Vladimir, Vincarje 6, Škofja Loka,
potni list št. AA 231156. s-51025

Vidnar Branko, Kocljeva 13, Gornja
Radgona, potni list št. BA 512446. p-50168

Vrzel Marija, Cesta XIV. divizije 49,
Štore, potni list št. AA 568896, izdala UE
Celje. g-50151

Vujčič Kristijan, Strossmayerjeva 15,
Maribor, potni list št. BA 112567. s-50287

Vybihal Jaro, Polzela 4, Polzela, potni
list št. AA 544606, izdala UE Žalec.
p-50155

Ziherl Zvonka, Polica 28, Grosuplje, pot-
ni list št. AA 943699. s-50215

Žižak Gostimir, Jamova 50, Ljubljana,
potni list št. AA 598234. s-50235
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Abram Andreja, Dolenjska 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189749, št. reg. 198172. s-50124

Abramovič Valter, Razgledna pot 3, An-
karan, kartico za bankomat. g-50180

Abramovič Valter, Razgledna pot 3, An-
karan, vozniško dovoljenje. g-50183

Adlešič Aleš, Breg 8, Stara cerkev, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11389.
g-50192

Adriatic d. d., Rogaška 19, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico Adriatic št.
0520599. g-50253

Adriatic d. d., Rogaška 19, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico Adriatic št.
0279848. g-50254

Aleksovski Boris, Pokopališka 4, Celje,
vozniško dovoljenje. p-50161

Ambrožič Denis, Barka 28, Vremski Bri-
tof, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
15434. p-50182

Anžlovar Andrej, Milana Majcna 8,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 422889,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-50088

Antauer Andrej, Pod klancem 21, Lim-
buš, indeks št. 71079432, ki ga je izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-1631

Avguštin Vladimir, Mestni trg 4, Metli-
ka, zavarovalno polico AO 398638, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-50062

Ašanin Žarko, Pipanova 76, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
637485, št. reg. 25436, izdala UE Kranj.
g-50020

Babalija Nermin, Ljubljanska 25 b, Ma-
ribor, spričevalo 8. razreda OŠ Ivan Cankar
v Mariboru, izdano leta 1993. m-1671

Babič Saša, Gor. Lokvica 7 b, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4705, pri
RNZ Metlika. g-50069

Bajc Katja, Podkraj 12, Col, indeks št.
00555, ki je bil izdan na Teološki fakulteti
leta 1991. g-50066

Bajc Milena, Zameško 1 a, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4259.
g-50089

Baklan Zvonko, Veljka Vlahoviča 77,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6410. m-1686

Banak Zdenko, Kunaverjeva 12, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-50006

Baranja Ljudmila, Ivana Suliča 12/b,
Šempeter pri G., spričevalo 1. letnika SGTŠ
Izola. g-50067

Barič Hranimir, Polje cesta VI 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891211, št. reg. 66980. s-50291

Bedrač Robert, Štrihovec 41, Šentilj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3167.
m-1666

Bevc  Tadeja,  Gallusova  4,  Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 35479.
g-50040

Bešić Danica, Pivola 21, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 71776. m-1664

Bizjak Peter, Mali vrh 7/a, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22000.
p-50179

Blatnik Jana, Kurirska pot 6/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1078859, št. reg. 39693, izdala UE Kranj.
g-50082

Božanović Valerija, Česnikova 4, Ljub-
ljana, 12 delnic M-banke, št. 00949914.
s-50029

Božič Dejan, Kozjanski odred 4, Štore,
spričevalo. p-50163

Bobnar Srečo, Moste 45 b, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14542.
s-50039

Bogataj Janez, Stara Vrhnika 44, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11858. s-50045

Bohinc Suvada, Cankarjevo nabrežje 1,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje upravno ad-
ministrativne šole v Ljubljani, ki je bilo iz-
dano na ime Rizvić Suvada leta 1973.
s-50060

Bokan Boštjan, Jakčeva 23, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 404624, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-50285

Boltauzer Matej, Kmetijska 3 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93731. m-1680

Bravar Ivan, Razlagova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21383.
m-1692

Brence Vojko, Prvanski trg 17, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
4503. g-50194

Brodnik Andrej, Tkalska 13, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za elektroniko v Ljub-
ljani, ki je bila izdana dne 25. 06. 1987.
s-50036

Brumat Andrej, Log, C. Dolomitskega
odreda 33, Brezovica, potrdilo o usposob-
ljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-337-a/92. g-50128

Budja Mirjana, Irenina 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 98771.
m-1645

Cej Florijana, Hrenovice 4, Postojna, 2
delnici M-banke II. emisije, št. 00690236.
g-50241

Curk Pavel, Na Brajdi 18, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
784338. g-50185

Ćosić Fuad, Prušnikova 2, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-50154

Čado Žanko, Sp. Rudnik I 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
545981, št. reg. 150354. s-50005

Čarman Rajko, Žlebe 24 a, Medvode,
zaključno spričevalo in diplomo Centra stro-
kovnih šol, smer avtoelektrika, izdana sta
bila leta 1972. s-50261

Čarman Tatjana, Sp. Hotič 4, Litija, za-
ključno spričevalo Centra strokovnih šol za
poklic kozmetičarke, izdano je bilo leta 1981
na ime Pavliha Tatjana. s-50026

Čeh Marjan, Vojkova cesta 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
177322, S 769982, izdala UE Ljubljana.
s-50164

Čeh Marjan, Tržaška 47, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1096210,
št. reg. 203851. s-50229

Čop Aleš, Za žago 1, Bled, vozniško do-
voljenje, kat. BCDGH, št. 22644. g-50131

Črček  Angela,  Klopčičeva  2,  Ljublja-
na,  nalog  za  izplačilo  dividende  za
delnice Krke d. d. v znesku 6500. 00 SIT.
s-50161

Čuk Ema, Velike Žablje 42 a, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S300009.
g-50237

Čuček Janko, Gubčeva 26, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 66792.
m-1665

Džafić Dino, Lackova 177, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 80784.
m-1653

Debeljak Gorazd, Vita Kraigherja 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 81166. m-1706

Debevec Franc, Begunje 20 a, Begunje
pri Cerknici, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 76463, izdala UE Cerknica.
s-50225

Delić Sulejman, Rimska c. 2, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19673. s-50010

Dečman Primož, Bokalova 19, Jesenice,
delovno knjižico. g-50240

Divjak Karl, Spodnji Žerjavci 17, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6318. m-1678

Dolar Ivo, Drešinja vas 12/c, Petrovče,
inštruktorsko dovoljenje za vozila B kat., št.
SB 4414, izdala UE Žalec. p-50166

Dolar Ivo, Drešinja vas 12/c, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S357617, izdala UE Žalec. p-50167

Dolinar Anica, Briše 20, Polhov Gradec,
8 delnic M-banke, št. 00711764. s-50086

Dolinšek Mitja, Dobrunjska 34, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1164519, št. reg. 179028. s-50218

Draganovič Ramo, Tkalska 3 b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. 35531.
p-50206

Dragojevič Marjan, Rož. dolina C.
VII/18, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
02/03-2795/83-94, izdala Pristaniška kape-
tanija Koper. s-50038

Dragoljič Milorad, Potrčeva 20 c, Ljub-
ljana, izkaznico o prostovoljnem zdravstve-
nem zavarovanju, št. LJ 2504442116.
s-50047

Drobnič Uroš, Mlakarjeva 15, Trzin, in-
deks Strojne fakultete v Ljubljani, izdan je
bil za šol. leto 1991/92. s-50115

Dvoršek Damjan, Klopčičeva 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545100, št. reg. 193739. s-50118

Erjavec Pompe Koni, Turnerjeva 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S894735, št. reg. 173671. s-50234

Ferfolja Amadej, Orehovlje 28/b, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico AI 83545.
g-50279

Ferk Vesna, Plintovec 5/z, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11366. m-1635

Filej Marjan, Stražunska 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 81157.
m-1669

Flajšman Ferdinand, Nad izviri 42, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10932. m-1656

Fon Mirko, Vita Kraigherja 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 43411.
m-1689

Fonovič Valter, Trubarjeva 9, Piran, di-
plomo št. I-I/79, izdana v GŠC Izola leta
1988. g-50068

Frančeškin Aleksander, Laze 15, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
968061. s-50141

Frančeškin Aleksander, Laze 15, Loga-
tec, zavarovalno polico za prikolico, št.
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0452729 in zeleno karto št. 0429963, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-50146

Frančeškin Aleksander, Laze 15, Loga-
tec, zavarovalno polico za kamion, št.
0452169 in zeleno karto, št. 0392899, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. s-50145

Frelih Robert, Postojna, vozniško dovo-
ljenje. p-50159

Fritz Jure, Cesta 4. julija 52 a, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14837.
g-50259

Gaube Bogomir, Smetanova 80, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, št. 2486. m-1650

Gjorek Pavel, Bukovnica 26, Bogojina,
vozniško dovoljenje, št. 20706. p-50208

Glinšek Branko, Škrilje 32, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 972610, št. reg.
69900. s-50232

Godec Matjaž, Grajski trg 16, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 103843.
m-1682

Golc Sonja, Kidričeva 60, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljutomer.
g-50249

Gostenčnik Uroš, Tomšičeva 51, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, kat.
ABGH, št. 12358, ki je bil objavljen v UL
RS, št. 11/97. g-50187

Goznik Majda, Nova ul. 6, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 12352. g-50251

Grbič Dejan, Magdalenski trg 11, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 874.
m-1700

Grbič Miroslav, Goriška 44, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23226.
p-50173

Gregorc Sonja, Križna 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003233, št. reg. 120682. s-50051

Gregorin Irena, Britof 178, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 043223,
reg. št. 43271, izdala UE Kranj. g-50188

Greiner Marjan, Gočova 51, Sveta Troji-
ca, delovno knjižico. m-1590

Grešak Cvetka, Bilečanska 4, Ljubljana,
delovno knjižico, ki je bila izdana na ime
Cvetka Dvoršak. s-50275

Grgurevič Nikolaj, Medvedova 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29862. m-1648

Grlica Lovro, Ul. 16. maja 5, Škofljica,
diplomo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljub-
ljani, izdana je bila leta 1992. s-50246

Groboljšek Jelka, Loke 11, Kisovec, voz-
niško dovoljenje. p-50207

Grom Petra Alenka, Petrovičeva 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1135325, št. reg. 177437. s-50102

Gubič Sebastjan, Vrtna 1, Križe, indeks
št. 37885. g-50012

Hadžirič Rasim, Železnikova 12, Mari-
bor, diplomo, izdal Gradbeni šolski center-
Maribor leta 1973. m-1681

Halić Natalija, Reboljeva 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 90063,
št. reg. 163068. s-50147

Harb Cvetko, Lackova 122, Limbuš, de-
lovno knjižico. m-1652

Hetemi Isa, Jamnica 12, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 968089.
s-50072

Hipis inženiring d.o.o., Kavčičeva 32,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0420568,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-50173

Hiti Uroš, Ljubljanska 8, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 32154. s-50201

Hodoš Rok Jožef, Murska Sobota, de-
lovno knjižico. p-50154

Horvat Anton, Svetinci 23, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BEFGH, št. 27331,
izdala UE Ptuj. g-50270

Hočevar Tomaž, Šmihel pod Nanosom
44, Postojna, zavarovalno polico AO
0437042, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-50250

Hriberšek Janko, Kozjak 65, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13394.
g-50268

Hvastija Uroš, Ul. Polonce Čude 13,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 355809,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-50243

Ibrahimović Kasim, Kidričevo nas. 21,
Postojna, vozniško dovoljenje, št. 9625.
p-50021

Ivančič Karl, Prušnikova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96328.
m-1673

Jagrič Ernest Roman, Žibertova 26, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu, ki je
bilo izdano leta 1982. s-50222

Jakin Stojan, Kozana 118, Dobrovo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH. p-50032

Jaklič Ferdinand, Kandijska 37, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
3721. g-50257

Jakomin Kocjančič Tanja, Kozloviči 10
a, Marezige, vozniško dovoljenje, št. 18049.
g-50258

Jančar Andrej, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Elek-
trotehniške šole v Ljubljani, ki je bilo izda-
no dne 28. 6. 1979, št. 69/72. s-50044

Jančar Mojca, Luče 2, Grosuplje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole Josip
Jurčič v Ivančni Gorici, izdano je bilo dne
29. 8. 1994. s-50058

Jarc Jordan, Kemperšče 5, Šempeter pri
G., vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
g-50196

Jarh Peter, Leona Zalaznik 29, Maribor,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje tehniško strojne šole Maribor, izda-
no je bilo za šol. leto 1970/71. m-1620

Jarh Peter, Leona Zalaznika 29, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
48062. m-1641

Jeraj Simon, Bevke 131, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10727.
s-50024

Jokić Ljubica, Tomačevo 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136110, št. reg. 131613. s-50138

Juri Luka, Cankarjeva 10, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 40680. g-50077

Jurko Gregor, Celestrina 1 e, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 103558.
m-1699

Kadenšek Karmen, Vodenovo 16, Šmar-
je pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10221. p-50157

Kafol Ivan, Slavka Gruma 38, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18248. s-50236

Kambič Marjan, Kočevarjeva 28, Novo
mesto, spričevalo Poklicne šole št.
560/1979. g-50129

Kamenik Danilo, Ob železnici 31, Polja-
ne, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 20543.
g-50190

Kapald Denis, Finžgarjeva 15, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 39294.
g-50245

Kavčič Simon, Lindek 8, Nova cerkev,
vozniško dovoljenje, št. 43894. p-50162

Kek Tine, Zrkovska 85 a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 94493.
m-1690

Kladnik Jožef, Nožicem, Gostičeva 36,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 18466, izdala UE Domžale.
s-50203

Klajderič Renato, Besednjakova 3, Ma-
ribor, diplomo Šolskega centra za blagovni-
promet Maribor, izdana je bila leta 1984.
m-1630

Klančar Milena, Križ 268, Sežana, voz-
niško dovoljenje, št. 15269. p-50211

Klemenčič Zvonka, Lorgerjeva 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28310. m-1669

Kličić Ernes, Gradišče nad Pijavo gorico
161, Ljubljana, delovno knjižico. s-50126

Koblar Vesna, Dobravica 11 b, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
203178, S 1065604, izdala UE Ljubljana.
s-50263

Koca Isa, Polac, Poljance, delovno knji-
žico. s-50204

Kogej Renato, Smrekarjeva 34, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S545167, št. reg. 193884. s-50162

Kojić Stojan, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932488, št. reg. 46648. s-50143

Kokalj Mihael, Rjava cesta 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S933616, št. reg. 170441. s-50111

Kolar Silvo, Kajuhova 4, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11300. p-50181

Kolenc Andraž, Preglov trg 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1023801, št. reg. 206817. s-50120

Kološa Jožef, Mlekarniška 2, Maribor,
zaključno spričevalo SGŠ Boris Kraigher
Maribor, izdano leta 1985. m-1660

Kopše Anton, Radizel, Obrtniška 11,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 16456. m-1668

Korenik Rina, Ljubljanska 11, Izola, za-
varovalno polico št. 0351133. g-50064

Kores Manuela, Pod gozdom 5, Mari-
bor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02-03-3074-36-84. g-50018

Korez Jožef, Zimica 11, Zgornja Kore-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
86131. m-1588

Korošec Tina, Gabrščkova 99, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999087, št. reg. 206542. s-50289

Kos Cecilija, Maistrova 8, Maribor, za-
varovalno polico, št. 512838, izdala zavaro-
valnica Adriatic. m-1685

Kosić Nevenka, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512186, št. reg. 156508. s-50193

Kostanjevec Mitja, Stojnci 27, Markov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 39431,
izdala UE Ptuj. g-50133

Kostov Andrej, Rozmanova 7, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 30288.
g-50191

Kostov Ljuben, Rozmanova 7, Koper,
zavarovalno polico št. 0491649. g-50181
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Kotnik Stanislav, Dolgi vrh 17, Laporje,
zavarovalno polico, št. 0288218, izdala za-
varovalnica Adriatic. m-1657

Kovač Iztok, C. 4. julija 57, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. p-50165

Kovač Livija, Dalmatinska 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8376.
p-50197

Kovač Nataša, Ribniška 10 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88274.
m-1675

Kovačič Cvetka, Šercerjeva 5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14858.
p-50171

Kovačič Lojze, Puciharjeva 29, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0514659, izdala
zavarovalnica Tilia. s-50175

Kozlar Igor, Betnavska 32, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10150.
m-1596

Košar Peter, Maistrova 12, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 43384.
m-1709

Kržišnik Jana, Suša 7, Gorenja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24309, izda-
la UE Škofja Loka. s-50055

Krajnc Davorin, Zimica 99, Zgornja Ko-
rena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105112. m-1649

Krajnc Marjan, Trčova 275, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3763. m-1594

Kralj Andreja, Arnolda Tovornika 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
98479. m-1684

Kramar Mitja, Črna vas 319, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0419709, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-50177

Kranjc Janez, Polanškova 21, Ljubljana,
diplomo št. 136, izdala Srednja šola za trgo-
vinsko dejavnost Ljubljana dne 25. 6. 1996.
s-50103

Kranjc Marjeta, Soška 17 d, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 479621, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-50092

Krušič Mihael, Na peči 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
110697, št. reg. 125451. s-50288

Krčar Darko, Pot k mlinu 14 a, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na št. 02/133858/96. m-1638

Kumer Marjanca, Klinetova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42633.
m-1633

Kus Jana, Tržaška cesta 51, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049349, št. reg. 207756. s-50100

Lampe Maja, Kašeljska 110, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012685, št. reg. 204225. s-50123

Lavrič Ivana, Dunajska 226, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294245, št. reg. 122371. s-50014

Lenarčič Boštjan, Ig 44, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1000150,
št. reg. 209008. s-50136

Letonja Branka, Vurberk 10, Spodnji Du-
plek, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1993.
m-1662

Lever Darko, Ul. Heroja Šaranoviča 10,
Maribor, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat ABCGH, št. 61013. m-1586

Lešnik Rajko, Aljaževa 24, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico. m-1611

Likar Anja, Ljubljanska 56, Celje, listi-
no, št. 24837. p-50149

Lipnik d.o.o., Mala Pristava 16, Šmarje
pri Jelšah, blagajniški zapis št. 37070227,
ki ga je izdala Banka Celje d. d. g-50017

Ljubi Aleš, Trg rudarjev 4, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14492.
p-50153

Lončarič Rado, Dol. Počehova 5, Pesni-
ca pri Mariboru, zaključno spričevalo
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1990. m-1561

Lovšin Janez, Homec 2, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 191300.
s-50122

Lukman Borut, B. Greif 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 77069.
m-1655

Mahne Boris, Videm 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 5173.
s-50112

Majcen Peter, Slovenska 85, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. reg.
10430, izdala UE Ormož. g-50135

Manevski Lidija, Mlakarjeva 57, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25395,
izdala UE Domžale. s-50199

Marinič Dejan, Križevci pri Ljutomeru
131, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 9147. p-50143

Markovič Bojan, Ziherlova 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930189, št. reg. 90021. s-50252

Marksl Marjan, Goriška 19 c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105511.
m-1592

Marolt Evgen, Cesta na Trato 10, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. 7988. s-50170

Mars Aleš, Šalara 61, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 28655. g-50272

Marušič Fedja, Pot na Drage 4, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-50147

Mavec Roman, Malejeva 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686936, št. reg. 129806. s-50121

Medara Bernard, Prešernova 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24871.
p-50175

Medle Marjan, Malnarjeva 34, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0434200, izdala-
Zavarovalnica Adriatic. s-50226

Melin Jelka, Cvetkova 14, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje. p-50158

Mervič Stojan, Cankarjeva 14, Nova Go-
rica, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika Sred-
nje ekonomske in trgovske šole v Novi Go-
rici, ki so bila izdana med leti 1994, 1995,
1996 in 1997. g-50209

Migan Mišel, Goce Delčeva 19, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103025. m-1694

Mihalič Matjaž, Podhosta 2 a, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
32415, izdala UE Novo mesto. s-50127

Mohorčič Vesna, C. dveh cesarjev 43,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 479385, ki
jo je izdala Zavarovalnica Adriatic. s-50142

Mrak Berta, Čepovan 152, Čepovan,
vozniško dovoljenje. g-50035

Mulej Igor, Baševa 20, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 82746.
s-50292

Murko Jože, Majcigerjeva 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 84743.
m-1587

Muršec Rudolf, Janeza Puharja 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št.
S271368, št. reg. 4657, izdala UE Kranj.
s-50150

Nagovnak Alojz, Nove Trate 14, Mozir-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4948. s-50189

Nemec Jernej, Miren 41/a, Miren, listi-
no. g-50277

Nikolič Mitja, Počehovska 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85585.
m-1674

Nose Janez, Veliki Korinj 8, Zagradec,
delovno knjižico. s-50110

Notersberg Josip, Dogoška cesta 144,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 28166. m-1687

Novak Frančišek, Kandijska 45, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH; št.
32389, izdala UE Novo mesto. s-50003

Novak Sandro, Trubarjeva 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96014.
m-1705

Obrstar Pavla-Miša, Topol 10, Medvo-
de, diplomo Srednje gradbene šole v Ljub-
ljani, izdana je bila leta 1985. s-50157

Omerović Ismet, Mazovčeva pot 13,
Ljubljana, delovno knjižico. s-50027

Opara Renata, Mali Slatnik 48, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32007. g-50274

Orel Viljem, Erjavčeva 2, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 4496. g-50073

Ornik Ivana, Zg. Jakobski dol 63, Jakob-
ski dol, zaključno spričevalo Gostinske šole
Maribor, izdano leta 1987. m-1623

Ornik Ivana, Zg. Jakobski dol 63, Jakob-
ski dol, delovno knjižico. m-1622

Osmanbegović Suada, Ul. Arnolda To-
vornika 4, Maribor, delovno knjižico.
m-1626

Palič Salih, Slovenska 5, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 15229. p-50029

Pandel Tomaž, Janeče 5, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 10288. g-50271

Paulič Mira, Kekčeva 6, Maribor, delov-
no knjižico. m-1672

Pavlovič Predrag, Engelsova 44, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
991775. m-1559

Peklar Bogdan, Zimica 45 b, Zgornja Ko-
rena, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št.
94431. m-1554

Pepaj Alil, Radvanjska 63, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 63405.
m-1629

Perušek Marcel Mihael, Črešnjevec 9,
Selnica ob Dravi, zaključno spričevalo Sred.
fotog. in oblik. šole Ljubljana, izdano leta
1993. m-1693

Petrak Lidija, Krajnčičeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5985.
m-1639

Petrovič Petra, Mladinska 26, Miklavž na
Dravskem pol, zavarovalno polico št. 407549,
izdala Zavarovalnica Adriatic. m-1643

Peček Špela, Pordašinci 20, Prosenjakov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 25007. p-50048

Pintar Silvo, Črni potok 30, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11367. g-50075

Pirc Simon, Glavarjeva 45, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 430708, izdala zava-
rovalnica Tilia. s-50169
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Pirš Tomaž, Limbuška cesta 49, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91496. m-1688

Planar Jerica, Med vrtovi 4, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 37326. g-50293

Plut Ana, Topniška 45, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 688858,
št. reg. 171331. m-1627

Pokovec Milenca, Dolenjska 92, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-50117

Pokovec Milenca, Dolenjska cesta 92,
Ljubljana, diplomo Poslovodske šole Ljub-
ljana, izdana leta 1989. s-50159

Poljak Jasmin, Šorlijeva 3, Kranj, spričeva-
lo o zaključnem izpitu, izdala Poklicna avto-
mehaniška šola Škofja Loka leta 1983. s-50260

Popović Zdenka, Metelkova 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842317, št. reg. 104865. s-50233

Potočnik Branko, Podmilščakova 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 323111, št. reg. 121394. s-50282

Prekoršek Trček, Gosposvetska 37, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66893. m-1632

Prelog Zvonko, Pesnica 35 a, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9291. m-1636

Prezelj Rado, Podporezen 6, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
20672, izdala UE Škofja Loka. g-50206

Pritržnik Romana, Šaleška c. 2/b, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24994. p-50174

Prleta Radovan, Glavarjeva 92, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8049.
s-50137

Prodan Liljana, Pobegovo nas. 7, Pobe-
gi, zavarovalno polico št. 54268 0461088.
g-50065

Prohart Zlatko, Pohorska 40, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
1309. p-50156

Prokopović Miloš, Ulica bratov Učakar
112, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S61884, št. reg. 181784. s-50171

Pupis Lev, Tomšičeva 3, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 967972,
št. reg. 6197. s-50032

Pšeničnik Andrej, Na razgled 14, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9506. p-50198

Radanovič Stanka, Levstikova 3, Breži-
ce, vozniško dovoljenje. p-50023

Radkovič Nataša, Bevkova 3, Dob, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27879, izda-
la UE Domžale. s-50200

Rajšter Stanko, Gaberke 230, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
570. p-50180

Rampih Vajzovič Slavica, Dogoška c.
71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 64221. m-1660

Ratajc Anton, Gunduličeva 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 4032.
m-1697

Ravbar-Pohl Jana, Lepa cesta 40, Porto-
rož, zavarovalno polico št. 473637, ki jo je
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-50178

Ravnik Josip-Edvard, Benedičičeva 5, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, št. S 385224. g-50070

Razgoršek Jure, Betnavska 43, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110196.
m-1595

Raščan Damjan, Prepolje 8, Marjeta na
Dravskem pol, zaključno spričevalo OŠ 25. maj
Starše, izdano je bilo leta 1993. m-1615

Redžepović Hasan, Rusjanov trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
323193, št. reg. 116806. s-50228

Rehberger Aleš, Sp. Pirniče 17, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1049288, št. reg. 207700. s-50238

Resman Anja, Grajsko 19 a, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
24143. g-50084

Ribič Ivan, Malo Tinje 15, Slov. Bistri-
ca, zavarovalno polico, št. 422407, izdala
zavarovalnica Adriatic. m-1683

Ribič Uroš, Pod vrhom 11 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9063.
m-1667

Rožanec Dušan, Nad mlini 3, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
14396-YU, izdala UE Novo mesto. s-50140

Rogelšek Izidor, Maistrova 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 3828. g-50091

Rojič Irena, Lekarniška 3, Maribor, de-
lovno knjižico. m-1654

Rolih Uroš, Gubčeva 7, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 475333, št. reg.
41960, izdala UE Kranj. s-50284

Romih Suzana, Rošpoh 2, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 88758.
m-1621

Ropret Jernej, Boh. Bela 41/a, Boh. Be-
la, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
20395. g-50022

Rotar Andrej, Špelina ulica 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
58580. m-1701

Rus Mira, Trg revolucije 2 a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5985, pri
ONZ Trbovlje. g-50184

SPL d. d., Kersnikova 6, Ljubljana, za-
varovalne police za os. avto, št. AO 118485
in police kasko zavarovanja, št. AK 031030
za avto z reg. št. LJ J3-012, izdala Zavaro-
valnica Slovenica. s-50167

Sagadin Anton, Gerečja vas 45, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1231.
p-50031

Saje Darko, Kmetijska 1 a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 54650.
m-1677

Samsa Martina, Viška cesta 69 a, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-50108

Savić Željko, Moše Pijade 45, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95867.
m-1661

Schmid Aleksander, Sušnikova 5, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. 7661. s-50290

Seifert Anton, Bizjanova 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000951, št. reg. 102344. s-50220

Seifried Ljubica, Glazarjeva 10, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5191.
m-1593

Senekovič Irena, Sladki vrh 34/b, Sladki
vrh, zaključno spričevalo Poklicne admini-
strativne šole Maribor, izdano leta 1979.
m-1558/a

Sentočnik Karin, Mariborska 45, Selni-
ca, delovno knjižico. m-1676

Sever Ivan, Ul. Dr. Kelemina 5, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1239.
p-50047

Sever Sonja, Goriška 11, Maribor, diplo-
mo administrativne dejavnosti IV. stopnje
Maribor, izdana je bila leta 1984. m-1558

Simić Matjaž, Brodarjev trg 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1165920, št. reg. 186841. s-50004

Simšič Mitja, Lipca 4, Logatec, maturi-
tetno spričevalo Srednje gradbene šole v-
Ljubljani, izdano je bilo leta 1985. s-50221

Sirk Leonida, Plešivo 3, Dobrovo v Br-
dih, spričevalo zaključnega izpita Srednje
gostinske šole, izdano je bilo leta 1985 na
ime Mikulin Leonida. g-50016

Slana Daniel, Noršinci, Martjanci, listi-
no. p-50160

Slanič Anton, Zavrh 33, Voličina, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske šo-
le v Mariboru, izdano leta 1980. m-1670

Slavec Erik, OSP Soja, Črni Kal, voz-
niško dovoljenje, št. 41903. g-50078

Slejko Janko, Volaričeva 4, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu. p-50150

Slodej Dejan, Ilije Gregoriča 3, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 012/13-957/05, izdala Uprava za po-
morstvo RS Koper. s-50080

Smerdel Alojzija, Roberta Kukovca 40,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20357. m-1598

Somrak Franc, Paderšičeva 16, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5013,
izdala UE Novo mesto. g-50090

Sporiš Ivan, Nazorjeva 12, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S642930,
št. reg. 28859, izdala UE Kranj. s-50174

Sprager Nina, Knezova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1025445, št. reg. 197122. s-50213

Stajnko Andrej, Dvorakova 10 c, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
41150. m-1647

Stegel -Bizjak Marjeta, Zalog 6, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8177.
p-50140

Stoilković Mladen, C. Talcev 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
80443. m-1624

Stopar Marko, Črneče 33, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 4666. p-50186

Strašek Klavdija, Na lipico 4, Šentjur,
spričevalo 4. letnika Poklicne tehniško stroj-
ne šole, smer strojni tehnik, izdano je bilo
leta 1997. g-50119

Strašek Miha, Bezjakova 125, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101828.
m-1592/a

Strmšek Dominik, Kolodvorska 49, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCH, št. 96088. g-50134

Sulič Andrej, Prvačina 43/d, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. g-50273

Suljić Mirsad, Kolodvorska 6, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
9392. s-50197

Šadić Jasminka, Moškričeva 40 a, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
2871, izdala Ekonomska srednja šola v
Ljubljani leta 1985 na ime Hodžić Jasmin-
ka. s-50266

Šegula Marjan, Nazorjev trg 3, Koper,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-4528/97. g-50247

Škarabot Avrelij-Roman, Pečinska 29,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 480007, ki
jo je izdala Zavarovalnica Adriatic. s-50113
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Škarja Jože, Hrastovica 20, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S283547,
št. reg. 5466. s-50028

Škerlj Roza Marija, Tomaj 46 a, Dutov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7036, izdala UE Sežana. g-50085

Šket Marko, Lackova 158, Limbuš, spri-
čevalo 1. letnika Srednje gradbene šole Ma-
ribor, smer gradbeni tehnik, izdano je bilo
leta 1996. m-1555

Škofca Viktor, Kešetova 11 a, Trbovlje,
delovno knjižico. s-50216

Škrinar Hugo, Glinškova pl. 8, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-50013

Škrjanc Boštjan, Poštni vrh 6, Logatec,
zavarovalno polico, št. 040147273, izdala
zavarovalnica Tilia. s-50176

Škrobar Mojca, Štantetova 16, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Ludvik Pliberšek,
izdano leta 1993. m-1703

Šmirmaul Anton, Selnica ob Muri 114,
Ceršak, vozniško dovoljenje, št. 4808. m-1634

Štanta Darko, Vlahovičeva 42, Ankaran,
vpisni list za čoln št. 02/03-286/92, KP-75.
g-50239

Štopfer Rajko, Pongrac 65 a, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 197576,
izdala UE Žalec. p-50026

Štrekelj Plemeniti Alenka, Komen 124,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10648, izdano je bilo na ime Štrekelj Alen-
ka. p-50051

Štrucl Vida, Prazna 3, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 74913. m-1698

Šulin Branko, Ribiška pot 6, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 3894.
m-1658

Šumah Andreja, Troblje 42, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12660. g-50269

Šutar Miloš, Kešetovo 4, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10189. g-50021

Šuštarič Tatjana, Kočevarjeva 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33155. g-50186

Tekavc Andreja, Trubarjeva 15, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
20901, izdala UE Domžale. s-50144

Toman Metka, Polže 8, Strmec pri Voj-
niku, vozniško dovoljenje, št. 42578.
p-50210

Tomc Vladimir, Krožna 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 33581,
reg. št. 2813, izdala UE Kranj. g-50081

Tomšič Milena, Korenčanova 49, Ljub-
ljana, servisno knjižico za os. avto reg. št.
LJ D6-96L. s-50109

Toplak Mateja, Dvorjane 42/a, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10362. m-1644

Tramte Stanislav, Pečinska 53, Ljublja-
na, 19 delnic 1. emisije M-banke, št.
00495484. s-50198

Tramšek Miha, Pajkova 27, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 1994. m-1612

Tratnik Boštjan, Na hribih 14, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 856925, izdano
pri SO Tolmin. p-50205

Treska Suzana, Celovška 78, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1049847, št. reg. 208202. s-50054

Trifunov Nenad, Vojkova 8 a, Postojna,
vozniško dovoljenje, št. 11941. p-50022

Trobiš Polona, Brezova 44 b, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje. g-50160

Trofenik Ida, Cesta v Hotinje 14, Mi-
klavž, zaključno spričevalo Gostinske šole-
Maribor, izdano leta 1979. m-1695

Urek Andreja, Župelevec 31, Kapele,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6833.
p-50148

Vajda Marjana, Sokolska 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75863.
m-1610

Vajdič Joško, Tomšičeva 20, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14509.
p-50177

Vajdič Metka, Tomšičeva 20, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15180.
p-50178

Vajngerl Damijan, Zg. Velka 124 a,
Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. 6179. m-1613

Valenti Karmen, Ob ribniku 27, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66617. m-1557

Varga Jože s. p., Partizanska 26, Murska
Sobota, zavarovalno polico št. 0428422, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. g-50063

Varl Miloš, Bobovek 28, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 806522, št.
reg. 17496, izdala UE Kranj. g-50132

Vasle Nataša, C. H. Šerc. 6, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25161. p-50176

Vastl Vladimir, Vincarje 6, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11242.
s-51028

Velić Juso, Ižanska cesta 106, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1040280, izdala za-
varovalnica Slovenica. s-50106

Vencelj Ksenija, Štefan 32, Trebnje, in-
deks št. 71097368, izdala ga je Pravna fa-
kulteta Maribor. m-1617

Verdev Marko, Sladki vrh 5/c, Sladki
vrh, delovno knjižico. m-1616

Vidačković Ivan, Finžgarjeva 5, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje. g-50262

Videtič Erika, Malija 44, Izola, spriče-
valo o zaključnem izpitu SEDŠ, smer po-
slovni tajnik, št. PT-32, izdano je bilo leta
1995. g-50248

Vidmar Irena, Resnik 22 a, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3453.
p-50192

Vidovič Kristijan, Ul. Staneta Severja 9,
Maribor, zaključno spričevalo Trgovske šo-
le v Mariboru, izdano leta 1990. m-1560

Vinković Srečko, Reška 5, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 0443311, ki jo je izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-50037

Viraj Danilo, Maroltova 47, Maribor,
obrtno dovoljenje št. 049635. m-1589

Vombergar Janez, Bazoviška 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
65387. m-1679

Vranc Dika, Obrežna 55 b, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40714. m-1691

Vrbančič Jože, Plitvica 26, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6748. m-1642

Vrhnjak Dušan, Danijel 98, Trbonje, za-
ključno spričevalo Šolskega avtomehanske-
ga in kovinarskega centra Maribor, izdano
je bilo leta 1982. m-1640

Zadravec Ivan, Mlajtinci 16, Martjanci,
zavarovalno polico, št. 442920. p-50209

Zagorc Alojz, Galjevica 1, Ljubljana,
spričevalo o izpitu za pekovskega pomočni-
ka, izdala Srednja živilska Maribor leta
1965. s-50286

Zagoršek Zdravko, Valvazorjeva 14, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 23912. g-50195

Zajc Erika, Šmarješke Toplice 121 a,
Šmarješke toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21671. g-50083

Zajšek Anton, Kolmanova c. 19, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
87064. m-1646

Zalokar Borut, Sokolska 105, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 81275.
m-1625

Zaninović Vice, C. OF 31, Log pri Bre-
zovici, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna št. 02/13-3606/97, izdala Uprava
RS za pomorstvo Koper. s-50264

Zaninović Vice, C. OF 31, Log pri Bre-
zovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10242, izdala UE Vrhnika. s-50265

Zaplatič Aleš, C. Talcev 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23809.
p-50172

Zavernik Petra, H. Tomšiča 4, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Bratov Polančičev
maribor, izdano leta 1989. m-1553

Zekirov Koljo, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S90802, št. reg. 125847. s-50223

Zemljak Anton, Breg 75, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, št. 1726. g-50076

Zorec Ivan, Gačnik 85 a, Pesnica pri Ma-
riboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6227. m-1663

Zorko Marija, Ivana Rolca 261, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4405. g-50255

Zorn Klavdij, Hrašče 26, Postojna, 2 del-
nici M-banke, št. 00767999. g-50130

Zrimšek Dušan, Topniška 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
185848, št. reg. 4292. s-50101

Zugan Mario, Bonini 31, Koper, 10 del-
nic M-banke, št. 01179594. g-50079

Zupanc Jernej, Staničeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106450, S 928259, izdala UE Ljubljana.
s-50107

Zupančič Jaka, Bohinjska Bela 13 a,
Boh. Bela, delovno knjižico. g-50015

Zveršen Gorazd, Janeza Puharja 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810112, št. reg. 44923, izdala UE Kranj.
g-50071

Želj Zdenka, Smetanova 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, št. 54938. m-1651

Žerjav Branko, Sp. Jakobski dol 52, Ja-
kobski dol, zaključno spričevalo OŠ Maleč-
nik Maribor, izdano leta 1977. m-1637

Žižek Štefan, Dolga vas 9, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 13206.
p-50199

Žitnik Mihaela, Armeško 29, Brestani-
ca, 4 delnice M-banke, št. 00660396.
g-50019

Žlebnik Žana, Gospejna 7, Maribor, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika II. Gimnazije Ma-
ribor, izdana od leta 1993-95. m-1704
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