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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-113527

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani  je  s
sklepom Srg št. 97/04938 z dne 9. 10. 1997
pri subjektu vpisa DONIT – TESNITT,
podjetje za proizvodnjo tesnilnih mate-
rialov, d.o.o., Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 38, sedež: Cesta koman-
danta  Staneta 38,  1215 Medvode,  pod
vložno št. 1/20956/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, zastopnika, pripojitev
DONIT STRANSKE DEJAVNOSTI,
d.o.o., preoblikovanje iz d.o.o. v d.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5699878
Firma:  DONIT  TESNIT,  družba  za

proizvodnjo tesnilnih materialov, d.d.
Skrajšana firma: DONIT TESNIT, d.d.,

Medvode
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.140,000.000 SIT
Ustanovitelj: Donit, Kemična industrija,

d.d. – v likvidaciji, Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 38, vstop 28. 12. 1992, vložek
1.140,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bulc
Janez, razrešen 28. 8. 1997, direktorica Ra-
movš Jelka, Škofja Loka, Partizanska cesta
30, imenovana 29. 8. 1997.

Člana nadzornega sveta: Bulc Janez in
Mohorič Anton, vstopila 29. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1997: 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4010 Oskrba z elektriko;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4521
Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7430 Teh-

nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Dejavnost, izbrisana 9. 10. 1997: 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pripojitev Donit – stranske dejavnosti,
d.o.o., Medvode, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 29. 8. 1997.

MURSKA SOBOTA

Rg-106450

Okrožno  sodišče  v  Murski  Soboti  je
s sklepom Srg št. 97/00064 z dne 24. 2.
1997 pod št. vložka 1/02282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 1122134
Firma: PAPIROS, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 9231 Beltinci, Lipovci št. 100
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mesarič Angela, Beltin-

ci, Lipovci 100, vstop 29. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mesarič Angela, imenovana 29. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost vpisana 24. 2. 1997: 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 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 drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
opravlja revizijske dejavnosti.

Rg-106461

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00053 z dne 7. 2. 1997
pri  subjektu  vpisa  ZDRAVILIŠČE  RA-
DENSKA, družba za opravljanje dejav-
nosti turizma, polnitev mineralnih voda
in brezalkoholnih pijač in proizvodnjo
polnilne in pakirne opreme, d.d., sedež:
Zdraviliško naselje 14, 9252 Radenci, pod
št. vložka 1/00101/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5056152
Člani nadzornega sveta: Kumar Andrej,

izstopil 27. 6. 1996; Petan Bojan, Vizjak
Ivan in Bagar Povše Majda, vstopili 27. 6.
1996.

Rg-106476

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00460 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa MB-CER, podjetje za
inženiring in trgovanje na debelo in drob-
no, Krog, d.o.o., sedež: Krog, Vodniko-
va 6, 9000 Murska Sobota, pod št. vložka
1/01126/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5584221
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: MB-95, podjetje zainženi-

ring in trgovanje na debelo in drobno, Krog,
d.o.o., Murska Sobota, Krog, Vodnikova 6,
vstop 19. 12. 1991, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-106482

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 722/94 z dne 10. 3. 1997
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah na
registrskem vložku št. 1/1605/00 s temile
podatki:

Firma:  Gradbeništvo  in  kooperacija
Trimlini, d.o.o.

Skrajšana firma: GRA-COOP, Trimli-
ni, d.o.o.

Sedež: Trimlini št. 67, 9220 Lendava
Ustanovitelj: Črešnjovec Antun, Martin-

ska 165, Mursko Središče, RH.
Ustanovni kapital: 1,500.000 SIT.
Dejavnost: po načelu gospodarskega ra-

čuna in dobička opravlja družba naslednjo
gospodarsko dejavnost na domačem trgu in
v poslih s tujino: trgovina na veliko in malo,
tranzit ter uvoz in izvoz živilskih in neživil-
skih izdelkov po vseh trgovskih strokah,
razen orožja, vojaške opreme in strupov;
posredovanje v prometu blaga in storitev
doma in v tujini; izvajanje del in proizvod-
nja: organizacija in izvedba zidarskih, fasa-
derskih in keramičnih del doma in v tujini,
organizacija in izvedba kooperacije s fizič-
nimi in pravnimi osebami doma in v tujini,
nabava in prodaja iz naslova skupne pro-
izvodnje; prevoz in posredovanje pri prevo-
zu ljudi in blaga v cestnem prometu doma in
v tujini; skladiščno pretovorna dejavnost do-
ma in v tujini; zastopanje tujih in domačih
pravnih in fizičnih oseb.

Sprememba osebe, pooblaščene za za-
stopanje: Grčka Mirko, namestnik direktor-
ja, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106483

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00240 z dne 7. 3. 1997
pri subjektu vpisa VARSTROJ, Tovarna
varilne in rezalne opreme, d.d., sedež: In-
dustrijska c. 4, 9220 Lendava, pod št. vlož-
ka 1/00688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5418992
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Kepe Štefan, Lendava, Gaberje 94,
imenovan 10. 4. 1996, zastopa družbo z
omejitvijo, da mora pri nakupu in prodaji
delnic ali deležev podjetij in ustanavljanju
podjetij, podeljevanju prokure, uvrstitvi del-
nic družbe na borzo, nakupu, prodaji ali
drugačnem razpolaganju z lastnimi delnica-
mi, dajanju ali najemanju kreditov in poso-
jil, katerih posamična vrednost presega 10%
osnovnega kapitala družbe, odtujitvi nepre-
mičnin in drugih sredstev družbe, katerih
posamična vrednost presega 10% osnovne-
ga kapitala družbe, pridobiti soglasje nad-
zornega sveta.

Rg-106487

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00155 z dne 24. 4. 1997
pod št. vložka 1/02288/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1191870
Firma: NOGRAD – LOTMERK, grad-

beno podjetje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  NOGRAD – LOT-
MERK, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9240 Ljutomer, Rade Pušenja-
ka b.š.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nograd, gradbeno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Lendava, Hotiza 28,
vstop 14. 4. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Drago, Črenšovci, Prekmur-
ske čete 43, imenovan 14. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost vpisana 24. 4. 1997: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01300
Mešano kmetijstvo; 02010 Gozdarstvo;
02020 Gozdarske storitve; 05020 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 14210 Pridobiva-
nje gramoza in peska; 14220 Pridobivanje
gline in kaolina; 14500 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 26610 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 26630
Proizvodnja betonske mešanice; 26640 Pro-
izvodnja malte; 26820 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 29520
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela; 45450 Druga za-
ključna in gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene.

Rg-106489

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01019 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa MUVE, podjetje za tr-
govino, uvoz-izvoz ter storitve, Murska

Sobota, d.o.o., sedež: Industrijska ul. 27,
9000 Murska  Sobota,  pod  št.  vložka
1/01818/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5736412
Firma: MUVE, podjetje za trgovino,

uvoz-izvoz ter storitve, Murska Sobota,
d.o.o.

Sedež: 9000 Murska Sobota, Industrij-
ska ul. 27

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rodi Jelka, Murska Sobo-

ta, Industrijska u. 27, in Lukač Erna, Mur-
ska Sobota, Zelena ul. 36, vstopili 15. 3.
1993, vložili po 525.000 SIT, ter 13 M –
trgovina in storitve, Murska Sobota, d.o.o.,
Murska Sobota, Juša Kramarja 28, vstopil
13. 7. 1994, vložil 450.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Pri vpisu firme so bile tuje črke in dodat-
nimi oznakami vpisane tako, da so bile do-
datne oznake izpuščene.

Rg-106519

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00304 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa REFLEX – podjetje za
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
inženiring in trgovina, Gornja Radgona,
d.o.o.,  sedež:  Podgrad  4,  9250  Gornja
Radgona, pod št. vložka 1/00268/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5293570
Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 51320

Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo.

Rg-106536

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00123 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa EEK HOLDING, pod-
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jetje za proizvodnjo energetskih sistemov,
consulting, projektiranje, marketing, tr-
govino, uvoz in izvoz, Videm, d.o.o., se-
dež: Biserjane 6A, 9244 Videm ob Ščavni-
ci, pod št. vložka 1/00602/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča sklep o začetku ste-
čaja, spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5399599
Firma: EEK  HOLDING,  podjetje  za

proizvodnjo energetskih sistemov, consul-
ting, projektiranje, marketing, trgovino,
uvoz in izvoz, Videm, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: EEK HOLDING, Vi-
dem, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čuk Ivan, razrešen 6. 3. 1997; stečaj-
ni upravitelj Zver Emerik, Murska Sobota,
Grajska ul. št. 1, imenovan 6. 3. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka opr. št. St 13/96-11 z dne 6. 3.
1997.

Rg-108855

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00077 z dne 28. 5. 1997
pri  subjektu  vpisa  POMURSKE  LE-
KARNE MURSKA SOBOTA, p.o., sedež:
Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota,
pod št. vložka 1/00915/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5054516
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Benkič Milan, razrešen 31. 1. 1997;
zastopnik Zajc Ivan, Beltinci, Lipovci 184,
imenovan 1. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-108856

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00047 z dne 29. 5. 1997
pod št. vložka 1/02292/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122452
Firma: LIPA – INVEST, podjetje za

investicije in trgovino, Murska Sobota,
d.o.o.

Skrajšana firma: LIPA – INVEST, Mur-
ska Sobota, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9000 Murska Sobota, Grajska
ulica 11

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slavic Anton in Slavic

Michel, oba iz Murske Sobote, Grajska uli-
ca 11, vstopila 19. 3. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slavic Michel, imenovan 19. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 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; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-108857

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00039 z dne 20. 5. 1997
pod št. vložka 1/02290/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122401
Firma: INFOSTIK, Inženiring funkcio-

nalnih omrežij, splošne telekomunikacije
in zaščita, d.o.o.

Skrajšana firma: INFOSTIK, Murska
Sobota, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-
ska 39

Osnovni kapital: 1,967.500 SIT
Ustanovitelja: Kolar Ferdo, Puconci 19,

vložil 1,042.500 SIT, in Jauk Slavko, Mur-
ska Sobota, Rakičan, Prešernova 37, vložil
925.000 SIT – vstopila 11. 3. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolar Ferdo, imenovan 11. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 64200 Telekomunika-
cije; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in eks-

perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
51180 – Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., družba ne sme
opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-108858

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00223 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa V PAUL – ANNA, tek-
stilna dejavnost, d.o.o., sedež: Zelena 1,
9000 Murska  Sobota,  pod  vložno  št.
1/02262/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbene pogodbe in se-
deža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5969085
Sedež: 9225 Velika Polana, Velika Po-

lana 106

Rg-108859

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00907 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa BALES – podjetje za
posredovanje v blagovnem prometu z
gozdnimi in lesnimi proizvodi Črešnjevci,
d.o.o., sedež: Črešnjevci 16, 9250 Gornja
Radgona, pod vložno št. 1/01362/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5601215
Sedež:  9250 Gornja  Radgona,  Čreš-

njevci 16
Osnovni kapital: 1,848.504,20 SIT
Ustanovitelj: Bale Franc, Gornja Radgo-

na, Črešnjevci 16, vstop 4. 2. 1992, vložek
1,848.504,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
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tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52330 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-

skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
51180 – Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., družba ne sme
opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-108860

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00422 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa SEPING – podjetje za
inženiring, projektiranje in ekologijo,
Murska Sobota, d.o.o., sedež: Slovenska
ulica 25, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00844/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi ods-
vojitve poslovnega vložka s temile podatki:

Matična št.: 5467535
Sedež: 9000 Murska Sobota, Sloven-

ska ulica 25
Ustanovitelj: Čuk Ivan, izstop 5. 7. 1995;

Kocuvan Branko, Videm ob Ščavnici, Bi-
serjane 6a, vstop 16. 4. 1994, vložek
1,399.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108861

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01338 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa KAM, proizvodnja, tu-
rizem,  trgovina,  Radenci,  d.o.o.,  sedež:
Kapelska 62, 9252 Radenci, pod vložno št.
1/00606/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5560284
Osnovni kapital: 1,722.000 SIT
Ustanoviteljica: Žibert Rak Aljonka, Ra-

denci, Kapelska 62, vstop 18. 1. 1990, vlo-
žek 1,722.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-108862

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00446 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa TIM, trgovina – turi-
zem – gostinstvo, Murska Sobota, d.o.o.,
sedež: Mikloša Kuzmiča 2, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00570/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča uskladitev z
določili zakona o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, družbenikov, os-
novnega kapitala, dejavnosti in poslovodje
s temile podatki:

Matična št.: 5382424
Firma: TIM, trgovina – turizem – go-

stinstvo – transport, d.o.o.
Skrajšana firma: TIM, d.o.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Cankar-

jeva ulica 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vučina Alojz in Svenšek

Stanislav, izstopila 18. 12. 1996; Ščernjavič
Marijan, Murska Sobota, Aškerčeva 1, vsto-
pil 19. 6. 1990 in Ščernjavič Izidor, Murska
Sobota, Cankarjeva ulica 50, vstopil 18. 12.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vučina Alojz in družbenika Ščernja-
vič Marijan in Svenšek Stanislav, razrešeni
18. 12. 1996; direktor Ščernjavič Izidor,
imenovan 18. 12. 1996, zastopa in predstav-
lja družbo samostojno, posamično in brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
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na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52330 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64120 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 65210 Finančni zakup (lea-
sing).

Rg-108863

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00168 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa NOGRAD, gradbeno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Hotiza 28,
9220 Lendava, pod št. vložka 1/00484/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366984
Sedež: 9220 Lendava, Hotiza 28
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 01110

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01240
Reja perutnine; 01250 Reja drugih živali;
01300 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 02010 Gozdarstvo; 02020
Gozdarske storitve; 05020 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 14110 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 14210 Pridobivanje
gramoza in peska; 14220 Pridobivanje gline
in kaolina; 14500 Pridobivanje drugih rud-
nin in kamnin, d.n.; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 26300 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 26400 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 26610 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 26620
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 26630 Proizvodnja betonske meša-
nice; 26640 Proizvodnja malte; 26650 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 26700 Obdelava na-
ravnega kamna; 26820 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 29120
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 29220 Proizvod-

nja dvigalnih in transportnih naprav; 29320
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 29520 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 45110 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgo-
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vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60230 Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 60300 Cevovdni
transport; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje, in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
51180 – Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., družba ne sme
opravljati posredništva za prodajo farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-108864

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00255 z dne 28. 5. 1997

pri subjektu vpisa TE-KRO – splošno grad-
beno podjetje, D. Bistrica, d.o.o. sedež: D.
Bistrica 22, 9232 Črenšovci, pod št. vložka
1/00444/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbene pogodbe in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5371147
Sedež: Črenšovci, D. Bistrica 22
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 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; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-108865

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00162 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa V COMMERCE, pod-
jetje za trgovino, zastopanje in leasing,
d.o.o., sedež: Lendavska ulica 17A, 9000
Murska Sobota pod št. vložka 1/00355/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5310253
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska ulica 17A
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 22140

Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Rg-108871

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01265 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa MODRI DIRKAČ, av-
tošola, prevozi, servisiranje, trgovina in
turizem, Markišavci, d.o.o., sedež: Mar-
kišavci 30, 9000 Murska Sobota, pod št.
vložka 1/00903/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5479860
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Žibrik Štefan, Murska So-

bota, Markišavci 30, vstop 5. 2. 1991, vlo-
žek 1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za ži-
vinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522

Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
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z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-108868

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00061 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa MURALES, Tovarna
masivnega pohištva, d.d., Ljutomer, se-
dež: Kolodvorska 3, 9240 Ljutomer, pod
št. vložka 1/00240/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5269741
Član nadzornega sveta: Potočnik Silvo,

izstopil 12. 12. 1996; Rogan Slavko, vstopil
12. 12. 1996.

Sprememba statuta z dne 12. 12. 1996.

Rg-108875

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00221 z dne 21. 5. 1997
pod št. vložka 1/02291/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1193066
Firma: NOMIS, Trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Mlinska ulica 5
Osnovni kapital: 2,438.024 SIT
Ustanovitelja: Kezele Elizabeta in Keze-

le Branko, oba iz Lendave, Čentiba 466,
vstopila 5. 5. 1997; vložila po 1,219.012
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kezele Branko in zastopnica Kezele Eli-
zabeta, imenovana 5. 5. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1997: 01131
Vinogradništvo; 05010 Ribištvo; 05020 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 15720 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15890 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 51390 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52110 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, 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 vrtnarsko 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.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet; 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
74810 Fotografska dejavnost; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 67.130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, samo menjalnice in zastav-
ljalnice.

Rg-108879

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00554 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa RAČUNOVODSKI
SERVIS, Podjetje za računovodske in
knjigovodske storitve, Ljutomer, d.o.o.,
sedež: Prešernova 8, 9240 Ljutomer, pod
št. vložka 1/01194/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo sedeža, družbeni-
kov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554861
Sedež: Ljutomer, Prešernova 7
Osnovni kapital: 1,839.000 SIT
Ustanovitelja: Kunčič Stjepan, Ljutomer,

Ormoška 11A, in Svatina Jožefa, Veržej,
Cankarjeva 7, vstopila 17. 2. 1992, vložila
po 919.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata; Ivanušič Vladimir, izstopil 1. 3. 1993.

Dejavnost vpisana 20. 5. 1997: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti, pod ši-
fro 74.14 Podjetniško in poslovno svetova-
nje pa ne arbitraž in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-108881

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00339 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa VIIN-EX VUKAN IN
DRUGI, Proizvodno in trgovsko podjet-
je, Gornja Radgona, d.n.o., sedež: Silvire
Tomassini 15, 9250 Gornja Radgona, pod
št. vložka 1/01502/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5637945
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vu-

kan Ivanka, razrešena 28. 10. 1996 kot di-
rektorica in imenovana za prokuristko, in
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direktor Vukan Viktor st., imenovan 28. 10.
1996, ki zastopa družbo brez omejitev, oba
iz Gornje Radgone, Ul. Silvire Tomassi-
ni 15.

Dejavnost vpisana 20. 5. 1997: 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava

hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 70100 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva s farmacevtskimi izdelki.

Rg-108885

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00228 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa RESA, Podjetje za trgo-
vino in transport, Gornja Radgona, d.o.o.,
sedež: Leninova 3, 9250 Gornja Radgona,
pod št. vložka 1/01640/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5691613
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rebrica Sašo, Gornja Rad-

gona, Leninova 3, vstop 1. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Rebrica Ana, Gornja Radgona, Le-
ninova 3, imenovana 3. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost vpisana 12. 5. 1997: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, pol-
izdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51170 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
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sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-

skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 63240
Cestni tovorni promet; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 72300 Ob-
delava podatkov; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol;
91120 Dejavnost strokovnih združenj; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93030
Druge storitve za nego telesa; 93050 Druge
storitvene dejavnosti.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva glede farmacevtskih izdelkov,
pod šifro 74.120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje, ne revizijske dejavnosti in pod šifro
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-108882

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00202 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa PEKARNA MURA, pro-

izvodnja kruha in peciva, d.d., sedež: Lac-
kova 2, 9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/00246/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine del-
niške družbe in spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5205301
Vpišeta se predložitev zapisnika skup-

ščine delniške družbe z dne 11. 4. 1997 in
spremembo statuta z dne 11. 4. 1997.

Rg-108886

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00226 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa KUZMIČ, Podjetje za
trgovino in gostinstvo, Črnci, d.o.o., se-
dež: Črnci 67, 9253 Apače, pod vložno št.
1/01778/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnenga kapi-
tala in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5734266
Osnovni kapital: 1,760.000 SIT
Ustanovitelja: Kuzmič Jože in Kuzmič

Jožica, oba iz Apač, Črnci 67, vstopila 10. 1.
1993, vložila po 880.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; s50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51530 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52330 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
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skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 55520 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 60220 Storitve taksi-
stov; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71402 De-
javnost videotek; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 95000 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.120
Računovovdske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-108887

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00229 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa VIIN-EX, Proizvodno
in trgovsko podjetje, Gornja Radgona,
d.o.o.,  sedež:  Silvire  Tomassini  15,
9250 Gornja  Radgona,  pod  vložno  št.
1/01502/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v družbo z neomejeno
odgovornostjo, spremembo firme in ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št.: 5637945
Firma: VIIN-EX VUKAN IN DRUGI,

Proizvodno in trgovsko podjetje, Gornja
Radgona, d.n.o.

Skrajšana firma: VIINE-EX Vulkan in
drugi, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Vukan Ivanka, vstopila
8. 4. 1992, in Vukan Viktor ml., vstopil
19. 5. 1994, oba iz Gornje Radgone, Ul.
Silvire Tomassini 15, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Rg-108888

Okrožno  sodišče  v  Murski  Soboti  je
s sklepom Srg št. 94/00230 z dne 13. 5.
1997 pri  subjektu  vpisa  DECOR  SER-
VICE FORTMULLER FRIDERICH,
prozivodno in trgovsko podjetje, G. Rad-
gona, d.o.o., sedež: Partizanska 42, 9250
Gornja  Radgona,  pod  vložno  št.
1/01443/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5630371
Osnovni kapital: 1,510.500 SIT
Ustanovitelj: Fortmuller Friedrich,

Kloch, vstop 9. 3. 1992, vložek 1,510.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Fortmuller Friedrich, imenovan 9. 3.
1992, ki zastopa družbo brez omejitev in
prokuristka Geder Inga, Radenci, Cankarje-
va 6, imenovana 7. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18240
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Pro-
izvodnja obutve; 25210 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;

51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51350 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 65210 Finančni zakup (leasing); 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71220 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Od  dejavnosti,  vpisane  pod  šifro
51.180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, družba ne sme
opravljati posredništva s farmacevtskimi
izdelki; pod šifro 74.140 Podjetniško in
poslovno svetovanje pa ne arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-108889

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00106 z dne 14. 5. 1997
pod št. vložka 1/02289/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122592
Firma:  JOMA–PLAST,  Trgovinska

družba za promet s pakirnimi materiali,
d.o.o.

Skrajšana firma: JOMA–PLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Sloven-

ska ulica 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: JOMA, Kunststoffwerk und

Warenhandel Ges.m.b.H, Brunn am Gebir-
ge, Wolfholzgasse 14-16, vstop 14. 2. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Matzka Johann, Perchtholdsdorf,
Bahnzeile 45, in Žunec Oton, Murska Sobo-
ta, Vrtna ulica 2, imenovana 14. 2. 1997,
zastopata in predstavljata družbo samostoj-
no, posamično in brez omejitev.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 68 – 7. XI. 1997 Stran 5307

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1997: 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 65210 Finančni zakup (leasing); 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74820 Pakiranje.

Rg-108893

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00217 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa BOROVIČ, trgovina na
veliko in malo, Mostje, d.o.o., sedež: Most-
je 59, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/01782/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5726107
Firma: BOROVIČ, Mostje, družba za

trgovino, proizvodnjo, posredništvo in go-
stinstvo, d.o.o.

Sedež: 9220 Lendava, Mostje 59
Dejavnost, vpisana 25. 4. 1997: 25210

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvod-
nja drugega orodja; 28630 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 36610 Proizvodnja
bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in kr-
tač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji

goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v

drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met.

Od dejavnost, vpisane pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne sme oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-108894

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00400 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa PARTNERS, podjetje
za trgovino, turizem in gostinstvo, Sov-
jak, d.o.o., sedež: Sovjak 62, 9244 Videm
ob Ščavnici, pod vložno št. 1/01459/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in ustano-
viteljev ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5630231
Osnovni kapital: 1,581.000 SIT
Ustanovitelj: Gomzi Slavko, Radenci,

Murska ulica 3, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,581.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vuk Ivo, izstop 15. 1. 1995.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gomzi Slavko, imenovan 7. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1997: 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51350 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230

Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55210 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 55220 Sto-
ritve kampov; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 64120 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 64200 Telekomunikacije; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in

popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, meri-
tve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čisitlnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93040 Pogrebne storitve;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti, pod ši-
fro 74.140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje pa ne arbitraž in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-109758

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00018 z dne 27. 6. 1997
pri subjektu vpisa TRIMAL, podjetje za
proizvodne, trgovinske in storitvene de-
javnosti, Ljutomer, d.o.o., sedež: Ante Tr-
stenjaka 1, 9240 Ljutomer, pod vložno št.
1/00597/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5517613
Osnovni kapital: 1,972.151,60 SIT
Ustanovitelji: Makovec Slavko, Mako-

vec Anica, Makovec Suzana in Makovec
Karmen, vsi iz Ljutomera, Jana Baukarta
18, vstopili 26. 6. 1990, vložili po
493.037,90 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Makovec Slavko, imenovan 26. 6.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 01220
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
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nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 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 na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z

gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro G 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva s farmacevtskimi izdelki.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KRANJ

Srg 1321/97 Rg-113261

Družba EKOKOM SISTEMI, projek-
tiranje, gradnje in upravljanje komunal-
nih sistemov ter prodaja komunalne opre-
me in naprav, d.o.o., s sedežem C. Ko-
krškega odreda 24, Križe, vpisana na reg.
vl. št. 1/5947/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Vialli Impianti s.r.l., Via Guardini 75, Tren-
to, Italija, Beton Cat s.r.l., Via Liberta 36,
Catenanuova, Italija in Mikeš Jože, Ul. Kne-
za Koclja 6, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 10. 1997

SLOVENJ GRADEC

Srg 2901/94 Rg-516

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 2901/94 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 6. 10. 1997 sklenilo:

v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/7160-00 vpiše izbris družbe BAMJA,
trgovsko, storitveno in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., s sedežem v Dravogradu, Bu-
kovska vas 42, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Marina Tu-
ričnik, Bukovska vas 42, Šentjanž pri Dra-
vogradu.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 10. 1997

Srg 220/97 Rg-517

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 220/94 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 6. 10. 1997 sklenilo:

v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/7135-00 vpiše izbris družbe Trgovsko
podjetje INTER, d.o.o., Radlje ob Dravi,
s sedežem Pod gradom 28/a, Radlje ob
Dravi, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzamejo Zlatko Ku-
re, Radlje ob Dravi, Pod gradom 28/a,
Franc Žaucer, Radlje ob Dravi, Pod gra-
dom 24, Slavko Bobovnik, Radlje ob Dra-
vi, Prisoja 6 in Vlasta Kozjak, Vas 31, Ra-
dlje ob Dravi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 10. 1997
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-5/97 Ob-4752

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venj Gradec, oddelek za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve je dne
28. 10. 1997 vpisal v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 5/97 pravila Sindikata
delavcev dejavnosti energetike Slovenije,
pravila Sindikata delavcev dejavnosti
energetike Slovenije, Sindikata JP Elek-
tro Celje, podružnice Slovenj Gradec, Slo-
venj Gradec, Francetova 12.

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

Oklici dedičem

Razglasi sodišč

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

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

D 169/96 R-178

Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-
pek po Jožefu Feguš, roj. 1931 iz Jablovca
54, p. Podlehnik, umrlem 2. 1. 1996.

Kot dedinji prideta v poštev vnukinji Pe-
trovič Aleksandra, roj. 1977 in Petrovič
Mihaela, roj. 1975, ki sta leta 1973 živeli na
naslovu 6820 Frastanz, Sonnenberger str.
11, Avstrija.

Ker sodišče ne razpolaga z naslovi obeh
vnukinj sodišče poziva obe, da se v roku
enega leta od objave oklica v Uradnem listu
RS zglasita pri tem sodišču ali sporočita
svoj naslov, ker bo sodišče sicer opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave
postavljenega skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju

dne 29. 10. 1997

N 3/96 R-179

Antonius Otto Svaršnik, roj. 14. 6. 1878,
nazadnje stanujoč v Majšperku, je pogrešan
od maja 1945 (na predlog Antonije Bažant).

Okrajno sodišče na Ptuju

dne 23. 10. 1997

Dražbeni oklici

St 8/96-213 S-439

To sodišče v skladu z določilom 154/II
in III člena zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/97 in
39/97) v stečajnem postopku nad dolžni-
kom Pionir, Gradbeno industrijsko pod-
jetje,  p.o.,  Novo  mesto  –  v  stečaju,
razglaša

oklic za javno zbiranje ponudb

za prodajo nepremičnega in premične-
ga  premoženja  stečajnega  dolžnika,  in
sicer:

1. Nepremičnine na lokaciji Resa Krško,
vl. št. 667 k.o. Stara vas, in sicer:

1.0. novi samski dom, zidan leta 1976 na
parc. št. 412/2 k.o. Stara vas, zkv 667, ima
dvo in triposteljne sobe v etažah s sanitari-
jami in tuši v vseh nadstropjih ter kotlovni-
co v kleti, 1.309 m2 koristne površine,

izklicna cena – 70,780.058 SIT;
1.1. stari samski dom, zidan leta 1960 na

parc. št. 413/5 k.o. Stara vas, zkv 667, bi-
valne sobe s skupnimi sanitarijami in hod-
niki v etažah, shrambeni prostor v kleti,
717 m2 koristne površine,

izklicna cena – 21,701.815 SIT;
1.2. menza, zgrajena leta 1972 na parc.

št. 413/4, dozidana in obnovljena 1987 leta,
kuhinja in pomožni prostori za pripravo top-
lih obrokov ter jedilnica, koristne površine
666 m2,

izklicna cena – 66,257.832 SIT;
1.3. garsonjerski blok, zgrajen leta 1965

na parc. št. 562 z garsonjerami v nadstropju
in v mansardi, 302 m2 koristne površine,

izklicna cena – 14,118.762 SIT;
1.4. dvorišče, skupno funkcionalno zem-

ljišče k objektom pod 1.0., 1.1., 1.2. in 1.3.,
1/3 parc. št. 413/1, 407/41 in del parc. št.
407/25, komunalno opremljene stavbne po-
vršine, koristne površine 9.719 m2;;

izklicna   cena   –   19,747.465  SIT
(2.032 SIT/m2);

1.5. travnik, del parc. št. 40/25, koristne
površine 4.886 m2,

izklicna cena – 737.786 SIT;
1.6. izklicna cena za nakup vseh nepre-

mičnin skupaj je 193,361.718 SIT.
2. Nepremičnine v k.o. Leskovec, ob-

močje “Žadovinek”, parc. št. 1067/41 po-
slovna stavba, 1067/111 cesta, 1067/43 ne-
plodno, vse zkv 1244 ter parc. št. 1009/3
gospodarsko poslopje in del kot dvorišče
zkv št. 1892. Kompleks je lociran ob cesti
Žadovinek, oddaljen 2 km od Krškega v
urednitvenem območju tipa D - Leskovec
pri Kršem:

2.0. tesarska delavnica s poslovnimi pro-
stori v izmeri 1.223 m2, zgrajena leta 1987,
dozidana leta 1993, s pisarnami v pritličju,
nadstropju in podstrešju, 1223 m2 površine
s komunalno opremo in stavbnim zem-
ljiščem v izmeri 3.637 m2;

izklicna cena – 148,219.837 SIT;
2.1. dvorišče kot stavbno zemljišče z zu-

nanjo ureditvijo v izmeri 7.182 m2, del parc.
št. 1009/3 dvorišče zkv 1892,

izklicna cena – 15,062.680 SIT;
2.2. izklicna cena za nakup vseh nepre-

mičnin skupaj: 163,282.517 SIT.

3. Nepremičnine, vpisane pri vl. št. 2222
k.o. Domžale:

3.0. naprodaj je delež nepremičnin ste-
čajnega dolžnika, vpisa pri vl. št. 2222 k.o.
Domžale na parc. št. 3953/1, 3954, 3955,
3956/1, 3953/2, 3957, 3960 in 3961.

3.1. predmetni delež predstavlja od vseh
vpisanih nepremičnin k.o. Domažel v zkv
2222 21,47% ali 1.913,19 m2 delno urejene-
ga zemljišča v vrednosti 81,229.422 SIT
brez upoštevanja morebitnih uveljavljenih
denacionalizacijskih zahtevkov.

4. Poslovni prostor Rojčeva 26, Ljubljana.
4.1. Naprodaj je 66,25 m2 koristne površi-

ne skladiščnega prostora v kletni etaži na Roj-
čevi 26 v Ljubljani v vrednosti 4,588.849 SIT.
Prostor je suh in ogrevan ter dostopen z
vozilom do 3 t.

Pogoji sodelovanja
1. Pri prodaji lahko sodelujejo vse prav-

ne in fizične osebe. Ponudnik mora predlo-
žiti potrdilo o slovenskem državljanstvu, če
je fizična oseba oziroma sklep o registraciji
v Republiki Sloveniji, če je pravna oseba.

2. Prednost pri nakupu ima ponudnik, ki
je pripravljen odkupiti vse nepremičnine, če
takega ponudnika ni, se prodaja vsaka ne-
premičnina posebej. Prednost ima ponud-
nik, ki je ponudil višjo ceno, pri enaki ponu-
deni ceni pa tisti, ki je ponudil ugodnejše
plačilne pogoje.

3. Ponudnik mora položiti varščino v vi-
šini 10% od izklicne cene na žiro račun
stečajnega dolžnika št. 52100-690-68375 pri
Agenciji za plačilni promet Novo mesto naj-
kasneje delovni dan pred odpiranjem po-
nudb in označiti namen nakazila z “vaščina
za nakup nepremičnin v Resi” ali “varščina
za nakup nepremičnin za Leskovec”. Pri na-
kupu lahko sodelujejo samo tiste fizične ali
pravne osebe, ki na dan odpiranja ponudb
predložijo potrjeni virmanski nalog ali potr-
jeno položnico o vplačani varščini. Ponud-
nikom, ki ne bodo uspeli, bo varščina povr-
njena brez obresti v treh dneh po odpiranju
kuvert.

4. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Najboljši ponudniki morajo skleniti ku-

poprodajne pogodbe v osmih dneh po odpi-
ranju pisnih ponudb, kupnino ter stroške
prodaje v višini 3% od izklicne cene pa v
celoti plačati v 15 dneh po sklenitvi kupo-
prodajne pogodbe, sicer se pogodba razve-
ljavi, varščina pa obdrži kot skesnina. Pro-
metni davek in stroške prepisa lastništva
plača kupec.

Stečajna upraviteljica na podlagi tega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o pro-
daji predmeta s katerimkoli ponudnikom.

5. Prevzem nepremičnine
Nepremičnine so naprodaj po načelu

“Ogledano-kupljeno”. Nepremičnine prev-
zame kupec naslednji dan po dokončanem
plačilu kupnine.

6. Čas zbiranja ponudb
6.0. Pisne ponudbe, navedene pod 1. toč-

ko pošljejo ponudniki na naslov GIP Pionir,
p.o., – v stečaju, Kočevarjeva 1, 8000 Novo
mesto, vključno do 24. 11. 1997 do 12. ure
pod oznako “Ne odpiraj – ponudba za Re-
so” s priporočeno pošiljko.

6.1. Pisne ponudbe, navedene pod 2. toč-
ko pošljejo ponudniki na naslov GIP Pionir,
p.o. – v stečaju, Kočevarjeva 1, 8000 Novo
mesto, vključno do 24. 11. 1997 do 12. ure
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pod oznako “Ne odpiraj – Ponudba za Le-
skovec” s priporočeno pošiljko.

6.2. Pisne ponudbe, navedene pod 3. in
4. točko pošljejo ponudniki na naslov GIP
Pionir, p.o. – v stečaju, Kočevarjeva 1, No-
vo mesto, vključno do 24. 11. 1997 do 12.
ure pod oznako “Ne odpiraj – ponudba za
ostalo” s priporočeno pošiljko.

6.3. Odpiranje ponudb bo 27. 11. 1997
v poslovni hiši Real, Kočevarjeva 2, Novo
mesto, pritličje – levo in sicer ob 16. uri
Resa, ob 16.30 Leskovec in ob 17. uri
ostalo.

7. Ogled nepremičnin
Ogled  je  možen  vsak  delovni  dan  od

11. do 15. ure po predhodnem telefonskem
dogovoru s Francem Kuzmo, tel.
068-321-663.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 3. 11. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 18/97 S-429

To sodišče sporoča, da bo v stečajni za-
devi Alping, d.d., Ljubljana, Miklošičeva
2, narok za preizkušanje terjatev dne 19. 11.
1997 ob 12. uri v konferenčni dvorani tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 10. 1997

St 47/97 S-430

To sodišče je s sklepom St 47/97 dne
27. 10. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom  Intergama,  Podjetje  za  pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Pražakova 4.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ne-
venka Šorli iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 3. 2. 1998 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Okic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 10. 1997.

St 11/97 S-431

To sodišče je s sklepom St 1/97 dne
27. 10. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom  Panta  zavarovalne  storitve,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, ter nato z
istim sklepom ta postopek zaključilo.

Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
sklepa izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 10. 1997

St 22/95 S-432

Stečajni postopek zoper stečajnega dolž-
nika Meblo Svetila, d.o.o., Nova Gorica v
stečaju, se zaključi, ker vnovčeno premože-
nje ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.

Upniki se zoper sklep o zaključku ste-
čajnega postopka lahko pritožijo v 15 dneh
po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 24. 10. 1997

St 16/96 S-433

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika  Ceport,  Mednarodni  cestni  trans-
port, d.d., Šempeter pri Gorici – v stečaju,
bo drugi narok za preizkus terjatev v četr-
tek, 20. novembra 1997 ob 15. uri v sobi
310/III naslovnega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 10. 1997

St 20/96 S-434

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
tretji narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi  Tekstilna  tovarna  Tabor,  d.o.o.,
Maribor – v stečaju, dne 9. 12. 1997 ob
10. uri v sobi št. 330.

St 14/97 S-435

To sodišče obvešča vse upnike, da bo dru-
gi narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
Preskrba Poljčane Trgovina in storitve, d.d.
– v stečaju, Poljčane, Bistriška 54, dne 9. 12.
1997 ob 9. uri v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 22. 10. 1997

St 9/96 S-436

To sodišče je s sklepom z dne 28. 10.
1997 odločilo, da se stečajni postopek nad
družbo Korak, Trgovina, posredništvo in
zastopanje, d.o.o., Postojna začne in takoj
zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 28. 10. 1997

St 85/96 S-437

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku  nad  TLP  Grafika,  založništvo
d.o.o., Ljubljana – v stečaju, za dne 11. 12.
1997 ob 13. uri v konferenčni dvorani tega
sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 10. 1997

St 4/97 S-438

To sodišče razpisuje II. narok za preiz-
kus  terjatev  v  stačajni  zadevi  Lesonit,
Lesnokemična industrija d.d., Ilirska Bi-
strica – v stečaju, ki bo dne 4. 12. 1997 ob
9. uri v razpravni dvorani št. 135/I tukajš-
njega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 29. 10. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 69 La-207

Megrad  inženiring,  p.o.,  Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 8, dne 12. 2. 1996 in dnev-
niku Delo dne 9. 2. 1996. Istočasno je bil
javni poziv objavljen tudi na oglasnih de-
skah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 15. 11.
1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v dopoldanskem času po tel.
061/159-18-56  ali  osebno  na  sedežu
podjetja.  Kontaktna  oseba  je  Alojz  Pše-
ničnik.

Megrad inženiring, p.o., Ljubljana

Št. 187/12-97 La-206

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93, dalje ZLPP) in v skla-
du z uredbo o pripravi programa preobliko-
vanja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS,
št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94 in 68/94) ob-
javlja podjetje Preskrba, trgovina na debelo
in drobno, p.o., Sežana, program lastnin-
skega preoblikovanja podjetja Preskrba,
p.o., Sežana.

Program  lastninskega  preoblikovanja
podjetja  Preskrba,  trgovina  na  debelo  in
drobno,  p.o.,  Sežana,  Partizanska  71,
Sežana  je  Agencija  Republike  Sloveni-
je  za  prestrukturiranje  in  privatizacijo
odobrila  dne  14.  10.  1997  z  odločbo
LP 01030/1997-GV.

I. Splošni podatki o podjetju:
1. Firma podjetja: Preskrba, trgovina

na debelo in drobno, p.o., Sežana.
2. Sedež  podjetja:  Sežana,  Partizan-

ska 71.
3. Šifra dejavnosti podjetja: 070219

(51.39).
4. Matična številka podjetja: 5274435.
5. Dejavnost podjetja: podjetje je vpisa-

no v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Kopru pod št. reg. vložka 1-633-00 in je
registrirano za opravljanje naslednje dejav-
nosti:

a) trgovina na debelo in drobno s pre-
hrambenimi in neprehrambenimi proizvodi,

b) skladiščenje in hlajenje blaga,
c) storitve javnih tehtnic,
d) menjava tujih plačilnih sredstev,
e) zaključna in obrtna dela v gradbeniš-

tvu ter aranžerske storitve,
f) gostinske storitve prehrane ter druge

gostinske storitve,
g) krojaške storitve za izdelke, kupljene

v lastni maloprodajni mreži,
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h) prevozne  storitve  za  tretje  osebe
v  zvezi  z  opravljanjem  dejavnosti  pod-
jetja,

i) popravilo in vzdrževanje lastnih cest-
nih motornih vozil,

j) odkup kmetijskih pridelkov,
k) odprava in dostava blaga,

l) posli zunanjetrgovinskega prometa:
– opravljanje zunanjetrgovinskega pro-

meta z živilskimi in neživilskimi proizvodi
po skupinah proizvodov,

– zastopanje tujih oseb,
– opravljanje poslov mednarodne špedi-

cije,
– prodaja blaga iz konsignacijskih skla-

dišč in iz brezcarinskih prodajaln,
– opravljanje izvoza in uvoza blaga ter

storitev v maloobmejnem prometu.
II. Pravna oblika organiziranosti podjet-

ja: Preskrba Sežana je v celoti podjetje v
družbeni lasti (p.o.).

III. Predvidena lastniška struktura po
preoblikovanju

Nominalna vrednost delnice je 1.000 SIT.
Prodajna vrednost delnice je 1.000 SIT.

Predvidena lastniška struktura po priva-
tizaciji bo naslednja:

Lastniki Število Struktura
delnic v %

skladi 201.584 40
zaposleni 302.377 60
(bivši zaposleni,
upokojenci in
ožji družinski
člani)

skupaj 503.961 100

IV. Opis načinov preoblikovanja pod-
jetja:

1. Prenos navadnih delnic na Slovensko
razvojno družbo, d.d., za namene nadaljnje
prodaje investicijskim skladom v višini 20%
družbenega kapitala ali 100.792 navadnih
delnic.

2. Prenos navadnih delnic na Odškod-
ninski sklad v višini 10% družbenega kapi-
tala ali 50.396 delnic.

3. Prenos navadnih delnic na Pokojnin-
ski sklad v višini 10% družbenega kapitala
ali 50.396 delnic.

4. Interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala ali 100.792 navadnih
delnic.

5. Notranji odkup delnic v višini 40%
družbenega kapitala ali 201.585 navadnih
delnic.

V. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
1. Interna razdelitev:

a) Preskrba Sežana poziva vse zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja, da v 30 dneh po objavi tega poziva
zamenjajo svoje lastniške certifikate za del-
nice oznake B. Z interno razdelitvijo bo pod-
jetje razdelilo 20% družbenega kapitala, na-
menjenega lastninjenju, kar je 100.792 del-
nic.

b) Delnice, pridobljene z interno razde-
litvijo so navadne, glasijo na ime in dajejo
pravico do upravljanja in dividende. Izraže-
ne so v nematerializirani obliki in so nepre-
nosljive dve leti po njihovi izdaji, razen z
dedovanjem.

c) V primeru, da upravičenci za certifi-
kate ne bodo zamenjali vseh za to namenje-
nih delnic, bo podjetje izvedlo interni razpis
za ožje družinske člane.

d) Podjetje bo delnice, ki jih ne bo za-
menjalo za certifikate, preneslo na Sloven-
sko razvojno družbo, d.d. V primeru presež-
ka certifikatov pa bo število delnic soraz-
merno znižalo ožjim družinskim članom za-
poslenih.

e) Upravičenci lahko zamenjajo lastniš-
ke certifikate in potrdila na sedežu podjetja
v Sežani, Partizanska 71, na blagajni pod-
jetja, in sicer vsak delovni dan med 7. in
14. uro.

2. Notranji odkup
a) Preskrba  Sežana  poziva  vse  zapo-

slene,  bivše  zaposlene  in  upokojene
delavce  podjetja,  da  v  30  dneh  po
objavi tega poziva kupijo delnice podjetja
oznake E.

b) Podjetje predvideva, da bo s tem nači-
nom lastninskega preoblikovanja odkuplje-
no 40% družbenega kapitala, namenjenega
lastninjenju, oziroma 201.585 delnic razre-
da E.

c) V notranjem odkupu lahko upravičen-
ci sodelujejo s presežnimi certifikati iz in-
terne razdelitve in z denarnimi vplačili. Go-
tovino se vplača s položnico na poseben
privatizacijski podračun podjetja št.
51420-698-6511 pri Agenciji RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, Podruž-
nica Koper, Ekspozitura Sežana z navedbo
“plačilo kupnine za delnice v notranjem od-
kupu”.

d) V  primeru,  da  bo  podjetje  prejelo
za  nakup  delnic  iz  notranjega  odkupa
znesek,  ki  bo  presegal  40%  družbenega
kapitala, namenjenega notranjemu odku-
pu, bodo vplačani zneski sorazmerno zni-
žani.

e) Delnice, kupljene v notranjem odku-
pu, so navadne, glasijo na ime, prenosljive
so le znotraj programa notranjega odkupa,
razen z dedovanjem, dajejo pravico do
upravljanja in dividende, izražene so v ne-
materializirani obliki.

f) Upravičenci  lahko  vpisujejo  in
vplačujejo  delnice  na  sedežu  podjetja  v
Sežani,  Partizanska 71,  na  blagajni  pod-
jetja, in sicer vsak delovni dan med 7. in
14. uro.

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

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

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanje se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

VII. Dodatne informacije
Za dodatne informacije se lahko obr-

nete  na  Nadjo  Rus,  tel.  067/31-751,
interna 215.

Preskrba, p.o., Sežana

Razpisi delovnih mest

Ob-4753

Svet vzgojnovarstvenega zavoda Kranj,
Staneta  Žagarja 19,  razpisuje  delovno
mesto

ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa 53. člen zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).

Imeti morajo pedagoške, organizacijske
in druge kvalitetne sposobnosti za uspešno
vodenje pedagoškega in poslovodnega dela
zavoda.

Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Ravnatelj nastopi delo s 1. 2. 1998 ozi-

roma po pridobitvi soglasja z Ministrstvom
za šolstvo in šport Republike Slovenije.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, opisom dosedanjega dela v vzgoji in
izobraževanju ter s programskimi usmeri-
tvami za uspešno vodenje zavoda pošljite v
osmih dneh po objavi razpisa na naslov za-
voda s pripisom “razpis za ravnatelja zavo-
da”.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.

Vzgojnovarstveni zavod Kranj

Ob-4764

V skladu s 6. in 7. členom odloka o
ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 53/92 in 35/97) raz-
pisuje Svet Centra šolskih in obšolskih de-
javnosti Ljubljana, Župančičeva 6, delov-
no mesto

direktorja
Kandidat mora izpolnjevati splošne po-

goje, določene z zakonom o delavcih v dr-
žavnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90 in 5/91)
in v skladu s 6. členom odloka o ustanovitvi
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 53/92 in 35/97) imeti:

– visoko izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgo-

ji in izobraževanju,
– pedagoško-andragoško izobrazbo,
– izkušnje za uspešno opravljanje

vodstvenih in vodilnih del,
– aktivno  znanje  enega  svetovnega

jezika,
ter v postopku razpisa predložiti svojo

zamisel razvoja Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.

Direktor bo imenovan za dobo štirih let.
Po preteku mandatne dobe je lahko ista ose-
ba znova imenovana za direktorja. K ime-
novanju daje soglasje Vlada Republike Slo-
venije.

Prijave z dokazili pošljite v 20 dneh po
objavi razpisa na naslov: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, Centrala, Komenske-
ga 12, Ljubljana, z navedbo na ovojnici:
“Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja
Centra”.

Kandidate  bomo  o  izbiri  obvestili  v
15 dneh po izbiri.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana
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Javna naročila

Namera o javnem naročilu

Št. 355-05-14/97-1850-56 Ob-4738

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

namero
o izvedbi javnega naročila

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Maribor, Heroja Staneta 1,
Maribor, za katero vodi investicijo Komu-
nalna direkcija – odsek za gospodarske jav-
ne službe, Maribor, Slovenska ul. 40, kon-
taktna oseba Marjan Blassin, dipl. ek. inž.,
tel. 062/22-01-414, faks 062/226-551.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja priključ-
nih objektov taborskega zbiralnika na
desnoobrežni zbiralnik v Mariboru (raz-
delilni objekt, zadrževalni bazen, mersko
regulacijski objekt, povezovalni cevovo-
di, hidromehanska oprema, itd.).

3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa: 190 mio SIT,
začetek 25. 12. 1997, zaključek 25. 1. 1998.

4. Rok začetka in dokončanje del: zače-
tek 15. 2. 1998, zaključek 15. 7. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
ne bodo upoštevane preference za domače
ponudnike.

Ime in podpis naročnika objave: direktor
KD, mag. Boris Škerbinek, dipl. inž.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Ob-4766

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

namero
o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24–26, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: priprava in dostava

kuhane hrane po naročnikovih normati-
vih.

Kraji izpolnitve: Mokronog, Ugar, Talčji
vrh, Kolumban, Šentviška gora, Rijavci, Tol-
min, Velike Bloke, Ptuj, Dravograd.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 284,100.000
SIT, čas razpisa: začetek 19. 12. 1997.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Datum objave javnega razpisa: 19. 12.
1997.

Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi

Popravek
Ob-4824

V javnem razpisu za oddajo stavbnega
zemljišča za izgradnjo objektov poslovne,
servisne, proizvodne in trgovske dejavnosti
Sklada stavbnih zemljišč občine Celje, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/97 z
dne 24. 10. 1997, se:

1. točka pravilno glasi:
1. Predmet oddaje je stavbno zemljišče

na parc. št. 836/3, 833/1, 833/2, 834/3,
835/1, 835/2, 874/14, 874/18, 831/1, 831/3,
836/4, 831/2 in 832 vse k.o. Sp. Hudinja, v
skupni velikosti 5485 m2.

prvi odstavek 3. točke pravilno glasi:
3. Izklicna cena stavbnega zemljišča iz

1. točke znaša 256,875.713,50 SIT in je izra-
čunana na dan 31. 7. 1997. V ceni je zajeto:

prva alinea 3. točke pravilno glasi:
– odškodnina za pravico uporabe stavb-

nega zemljišča znaša 7.739,50 SIT za m2

stavbnega zemljišča;
– prvi odstavek 8. točke pravilno glasi:
8. Interesenti naj svoje pisne ponudbe

pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo do
vključno 14. 11. 1997 na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč občine Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje, z oznako “za javni razpis –
Hudinja”.

Sklad stavbnih zemljišč občine Celje
Komisija za oddajo stavbnih zemljišč

Obvestilo

Št. 403-01-2/97-3 Ob-4827

Javno odpiranje ponudb, prispelih na jav-
ni razpis za zbiranje ponudb za sofinancira-
nje programov strokovnega dela in priredi-
tev, ki jih izvajajo stanovska in interesna
združenja kmetijskih pridelovalcev (objava
v Uradnem listu RS, št. 63/97, z dne 10. X.
1997, Ob-4250, stran 5038), ki bi moralo
biti 4. 11. 1997, je prestavljeno na sredo,
12. 11. 1997 ob 13. uri v sejni sobi Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no RS (VII. nadstropje).

Ministrstvo za kmetijstvo,
prehrano in gozdarstvo

Ob-4747

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 za

izvedbo sanacije strehe
1. Naziv in sedež naročnika: Zdravstve-

ni dom Murska Sobota, Grajska 24, Murska
Sobota, tel. 069/31-525, faks 069/31-529,
kont. oseba Jože Felkar, dr. med. spec., di-
rektor zavoda.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Vsebina: sanacija ravne strehe, z iz-
vedbo enokapnih streh, izvedba ostrešja,
požarnih zidov in strešne kritine, v veli-
kosti ca. 970 m2.

3. Orientacijska vrednost: 20 milijonov
SIT.

Ponudbeni zneski morajo biti izraženi v
slovenskih tolarjih. V cene mora biti vklju-
čen tudi prometni davek.

4. Rok izvedbe del: največ en mesec, pri-
četek del 1. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: rok izvedbe, ponudbena cena, način pla-
čila, reference za podobna dela – pomensko
v tem vrstnem redu.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v tajništvu naročnika najkasneje
do 26. novembra 1997 do 12. ure na naslov:
Zdravstveni dom Murska Sobota, 9000 Mur-
ska Sobota, Grajska 24. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – javni razpis” ter s točnim naslo-
vom ponudnika, s številko Uradnega lista
RS, v katerem je bil javni razpis objavljen.

7. Javno odpiranje ponudb bo 26. 11.
1997 ob 13. uri v sobi direktorja ZD Mur-
ska Sobota v Murski Soboti, Grajska 24.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred odpiranjem ponudb predložiti pisna
pooblastila firm, katere zastopajo.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa do 28. 11. 1997.

9. Razpisna dokumentacija je na vpogled
zainteresiranim ponudnikom v tajništvu na-
ročnika v Murski Soboti od 6. 11. 1997 do
14. 11. 1997 od 8. do 14. ure. Proti plačilu
10.000 SIT (z virmanom na žiro račun št.
51900-603-32106) lahko zainteresirani po-
nudniki razpisno dokumentacijo tudi prev-
zamejo. Kontaktna oseba za dodatne infor-
macije v zvezi z razpisno dokumentacijo je
Pirling Tomo, dipl. inž. tel. 069/31-931.

10. Opcija ponudbenih zneskov mora bi-
ti do konca izvedbe del.

Naročnik si pridržuje pravico, da razve-
ljavi javni razpis, kolikor v postopku analiz
ugotovi, da so v ponudbah navedeni nere-
snični ali zavajajoči podatki ter druge ne-
pravilnosti.

Zdravstveni dom
Murska Sobota

Ob-4748

Na podlagi odredbe in spremembe odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Zavod za zdravstveno var-
stvo Kranj

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup, dobavo in montažo aparata TOC
analizator za pitne in odpadne vode z
modulom za analizo muljev oziroma

trdnih delcev
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, Kranj.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za nakup, dobavo in montažo
aparata firme Shimadzu, in sicer TOC ana-
lizatorja za pitne in odpadne vode z modu-
lom za analizo muljev oziroma trdnih del-
cev.

1. TOC – 5000 analizator:
– območje: 4 ppb 4000 ppm TC,
– možnost shranjevanja 18 kalibracij-

skih krivulj,
– avtomatična kontrola slepe probe,
– maks. inj. volumen: 100 ul za stan-

dardni katalizator in maks. inj. volumen
2000 ul za katalizator z visoko občutljivostjo,

– mikroprocesorska obdelava podat-
kov TC, IC, TOC, NPOC, POC.

2. SSM-5000-modul za določanje
TOC v trdnih vzorcih in muljih.

3. Suspended Particle Kit A za sus-
penzije z delci (0,5mm.

4. Papir za termoprinter.
5. Rezervni deli za 1 leto.
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3. Orientacijska vrednost aparata znaša
7,000.000 SIT.

4. Pogoji razpisa:
– enoletna garancija,
– za dobavljen aparat mora biti dostav-

ljena kompletna tehnična dokumentacija,
vključno servisni priročnik in ustrezne jav-
ne listine veljavne v Sloveniji,

– servis mora biti zagotovljen v Sloveniji.
5. Elementi ponudbe morajo biti urejeni

po naslednjih točkah:
1. Podatki o ponudniku:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji ne starejše od

30 dni,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– finančne in druge ugodnosti.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del,
– ponujena cena in plačilni pogoji, naj-

cenejši ni nujno najugodnejši,
– reference,
– rok dobave december 1997,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– bonitete,
– ostale ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudb je najkasneje

10 dni po objavi v Uradnem listu RS, in
sicer po pošti, na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska
12, 4000 Kranj. Ponudbe morajo biti odda-
ne v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
Ponudba”.

8. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija
naročnika naslednji dan, po izteku roka za
oddajo ponudb ob 13. uri na sedežu naroč-
nika.

9. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v roku najkasneje 15 dni po dnevu
odpiranja ponudb.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 178/97 Ob-4749

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: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
kont. oseba Roman Povše, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 446-646, faks 444-567, soba
št. 33, e-mail Roman.Povše@TE-TOL.Si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: odvoz pepela in žlin-

dre ter deponiranje pepela in žlindre na
deponijo ponudnika.

3. Orientacijska vrednost naročila: ca.
600,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji:

1. ustreznost transportnih naprav za
odvoz,

2. primernost odlagalnega prostora,
3. cena,
4. reference ponudnika,
5. finančni položaj podjetja.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 5. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov Termoelektrarna toplarna Ljub-
ljana, prevzemnik Roman Povše, Toplar-
niška 19, 1000 Ljubljana, tel. 446-646, faks
444-567, soba št. 33, e-mail
Roman.Povše@TE-TOL.Si.

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. 12. 1997
ob 20. uri, na naslovu: Termoelektrarna to-
plarna Ljubljana, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 8 dneh od sprejetega sklepa.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, kont. oseba Povše Roman (vsak
delovni dan med 9. in 12. uro), Toplarniška
19, Ljubljana, soba št. 33.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun št.
50103-601-16504.

Ponudba mora veljati do: 1. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 12. 1997.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,

p.o.

Ob-4750

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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Veli-
konja Jože, tel. 0601/43-704, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava lahke mobil-

ne vrtalne garniture.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
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
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 11. 1997 do
10. ure, na naslov RTH, d.o.o., prevzemnik
Žagar Marjana, Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642,
naložbe.

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 19. 11. 1997
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., odpira-
nje vodi predsednik komisije, Trg revoluci-
je 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: RTH, d.o.o., kont. oseba Žagar
Marjana, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642, naložbe.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 11. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., na račun št. 52700-601-18647
pri Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Velikonja Jože, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/43-704, faks
0601/44-205.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 20. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 12. 1997.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 103/97 Ob-4751

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 sedež naročnika: Uprava
RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod
za prestajanje kazni zapora Koper, oddelek
Nova Gorica, kont. oseba Šuligoj Edvard in
Mlakar Silva, Pod vinogradi 2, Nova Gorica,
tel. 065/292-11, 292-75, sprejemna pisarna.

2. Predmet javnega naročila: izbor naj-
ugodnejšega dobavitelja pripravljene
hrane za potrebe prehrane zaprtih oseb v
Zavodu za prestajanje kazni zapora Ko-
per, oddelek Nova Gorica.

3. Okvirna vrednost prehrane za 12 me-
secev znaša 5,000.000 SIT. Skupna vred-
nost je zgolj okvirna in se spreminja glede
na število zaprtih oseb.

4. Dobavitelj mora pri prometu in hram-
bi prehrambenih artiklov ter pri pripravi in
transportu upoštevati vse veljavne predpise
iz tega področja.

5. Razpisno dokumentacijo zainteresira-
ni ponudniki dvignejo na naslovu naročni-
ka: Zavod za prestajanje kazni zapora Ko-
per, oddelek Nova Gorica, Pod vinogradi 2,
Nova Gorica pri Mlakar Silvi v sprejemni
pisarni, tel. 065/29-275, 065/29-211.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 11. 1997.

6. Z izbranim dobaviteljem ali dobavite-
lji bo sklenjena pogodba za dobavo priprav-
ljene hrane za dobo enega ali dveh let.

7. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 ali 24 mesecih, zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998 ali
31. 12. 1999.

8. Plačilni pogoji: v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna oziroma drugih ugod-
nejših pogojih.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in druge omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in druga merila so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

10. Ponudbe morajo biti poslane pripo-
ročeno po pošti na naslov: Zavod za presta-
janje kazni zapora Koper, oddelek Nova Go-
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rica, Pod vinogradi 2, 5000 Nova Gorica ali
oddane osebno v vložišču naročnika na is-
tem naslovu, prevzemnik Mlakar Silva.

Prijave morajo prispeti na navedeni na-
slov do 21. 11. 1997 do 14. ure. Šteje se, da
je ponudba prispela v roku, če je prispela na
naslov naročnika v roku določenem v prejš-
njem stavku.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
ter z javno vidnim napisom “Ne odpiraj –
javni razpis – Hrana”.

11. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 24. 11. 1997 ob 10. uri v oddelku
za prestajanje kazni zapora Nova Gorica,
Pod vinogradi 2. Odpiranje ponudb vodi La-
ganis Lilijana.

12. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: Ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
kasneje do 3. 12. 1997.

13. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu navedenem pod 1. toč-
ko.

14. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 12. 12. 1997.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper

Oddelek Nova Gorica

Št. 110-1/97 Ob-4758A

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: vpliv vodnega režima

reke Pesnice na AC Maribor - Lenart -
Cogetinci

Orientacijska vrednost del znaša:
10,000.000 SIT.

Rok pričetka del je takoj po podpisu po-
godbe, rok dokončanja del je 15. 4. 1998.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.700 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 7. 11. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Nevenka Žvokelj, dipl.
inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 12. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: vpliv
vodnega režima reke Pesnice na AC Mari-
bor - Lenart - Cogetinci.” Na zunanji kuver-
ti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-4758B

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo del: HC Selo - Šempeter;
oskrbna postaja Vogrsko - ureditev

platoja »jug«
Orientacijska vrednost del znaša:

145,000.000 SIT.
Rok dokončanja del je 60 dni od dneva

uvedbe izvajalca v delo.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 10.000 SIT, na ŽR
Družbe za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 7. 11. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Oto Rubinič, dipl. inž.
(tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 12. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: HC Se-
lo - Šempeter; oskrbna postaja Vogrsko -
ureditev platoja »jug«.” Na zunanji kuverti
mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 12. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-4758C

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo del: HC Selo - Šempeter;
oskrbna postaja Vogrsko - podvoza
3-11A in 3-11B na dostopni cesti do

servisnih platojev
Orentacijska vrednost del znaša:

50,000.000 SIT.
Rok dokončanja del je 120 dni od dneva

uvedbe izvajalca v delo.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 10.000 SIT, na ŽR
Družbe za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 7. 11. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Oto Rubinič, dipl. inž.
(tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 12. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: HC Se-
lo - Šempeter; oskrbna postaja Vogrsko -

podvoza 3-11A in 3-11B na dostopni cesti
do servisnih platojev.” Na zunanji kuverti
mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 12. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Št. 282/97 Ob-4825

Razpis – zbiranje ponudb
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo laboratorijske opreme
1. Naročnik: ERICo Velenje, Koroška

58, Velenje.
2. Predmet razpisa:
2.1. merilniki za pline 02, H2, NO, NO2,
2.2. aparat za pripravo ultračiste vode za

AAS,
2.3. prenosni vzorčevalnik odpadne vo-

de z merilcem pretoka,
2.4. liofilizator,
2.5. aparatura za meritve BPK5,
2.6. laboratorijski pH meter,
2.7. homogenizator.
Zahteve za posamezne inštrumente so

podane v razpisni dokumentaciji.
3. Merila za izbiro najboljšega ponudni-

ka so:
– kvaliteta aparature in cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– ustrezen servis v Sloveniji.
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS, na naslov: ERIC-
o Velenje, Koroška 58, Velenje.

5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ERICo Velenje, Koroška
58, Velenje, kontaktni osebi Mojca Bole,
dipl. inž. kem. tehnol. ali mag. Julija Berič-
nik Vrbovšek, tel.063/854-760.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah, na ovojnici naj bo označeno
“Ponudba – ne odpiraj”.

7. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje 30 dni od datuma prispetja
ponudb.

ERICo Velenje
Inštitut za ekološke raziskave

Ob-4826

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999. Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4. Celje (v nadaljevanju DARS, d.d.)
obljavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: obvoznica Lendava:

izdelava PGD, PZI
Orientacijska vrednost del znaša:

68,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave razpisanega dela je 2 mese-
ca po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 5.000 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste, d.o.o., št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC,
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d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 7. 11. 1997
dalje, od 7. do 15. ure. Strokovne informa-
cije vam posreduje Nevenka Žvonkelj, dipl.
inž. (tel. 1788-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 12. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena “Ne odpiraj, ponudba za: obvoz-
nica Lendava: izdelava PGD, PZI”. Na zu-
nanji kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Ob-4769

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Gorenja vas-Poljane, kont. ose-
ba Ivan Petrovčič, Poljanska cesta 87, Go-
renja vas, tel. 064/681-536, faks
064/681-537.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) obnova odseka javne ceste Mlaka–

Jarčje Brdo–Luša, (v makadamski izved-
bi),

b) obnova odseka javne ceste Mlaka–
Jarčje brdo–Luka (asfaltiranje).

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 7,000.000 SIT;
b) 6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 12. 1997 in/ali zaključek 15. 6. 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 28. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov Občina Gorenja Vas-Poljane,
prevzemnik tajništvo, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas, tel. 064/681-536, faks
064/681-537.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 28. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Gorenja vas–
Poljane, odpiranje vodi Ivan Petrovčič, Po-
ljanska cesta 87, Gorenja vas, tel.
064/681-536 faks 064/681-537.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gorenja vas–Polja-

ne, kont. oseba Ivan Petrovčič, Poljanska
cesta 87, Gorenja vas, tel. 064/681-536, faks
064/681-537.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 11. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: položnica, virman, na ra-
čun št. 51510-630-0050225.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 8. 12. 1997.
Občina Gorenja vas-Poljane

Ob-4770

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: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Mateja Jordan, IV. nad. št. 13, Ob
železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: opravljanje storitev

čiščenja upravne stavbe in ostalih delov-
nih prostorov v Termoelektrarni Trbov-
lje d.o.o.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 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 27. 11. do 12. ure, na
naslov Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
prevzemnik Mateja Jordan, IV. nad. št. 13,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-633, faks 0601/26-090.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., odpiranje vodi Dušan Ustar,
Ob železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., kont. oseba Mateja Jordan, IV. nad.
št. 13, Ob železnici 27, Trbovlje, tel.
0601/26-633, faks 0601/26-090.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 11. 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: 60 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 12. 1997.

Ob-4771

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: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Mateja Jordan, IV. nad. št. 13, Ob
železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: opravljanje storitve

fizičnega varovanja v Termoelektrarni
Trbovlje, d.o.o.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 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 21. 11. do 12. ure, na
naslov Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
prevzemnik Mateja Jordan, IV. nad. št. 13,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-633, faks 0601/26-090.

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 24. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., odpiranje vodi Samo Moškon,
Ob železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., kont. oseba Mateja Jordan, IV. nad.
št. 13, Ob železnici 27, Trbovlje, tel.
0601/26-633, faks 0601/26-090.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 11. 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 60 dni od dneva

odpiranja ponudb.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 17. 12. 1997.

Ob-4772

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Mateja Jordan, IV. nad. št. 13, Ob
železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: storitev avtobusnega

prevoza delavcev Termoelektrarne Tr-
bovlje d.o.o.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 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 24. 11. do 12. ure, na
naslov Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
prevzemnik Mateja Jordan, IV. nad. št. 13,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-633, faks 0601/26-090.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., odpiranje vodi Franc Žgalin,
Ob železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., kont. oseba Mateja Jordan, IV. nad.
št. 13, Ob železnici 27, Trbovlje, tel.
0601/26-633, faks 0601/26-090.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 11. 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 45 dni od dneva

odpiranja ponudb.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 19. 12. 1997.
Termoelektrarna Trbovlje,

d.o.o.

Ob-4773

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo rezalnega stroja
1. Predmet razpisa je dobava rezalnega

stroja (hitrost za format 4” enojni rez 20.000
in dvojni rez 15.000 na uro; teža papirja

min. 40 g/m2, s kopijami max. 350 g/m2,
širina papirja brez rezanja perforacije max.
470 mm, z rezanjem perforacije max. 500
mm; s posamičnimi noži za rezanje perfora-
cije) za podružnico Kočevje.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za dobavo je v decembru 1997.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo v podružnici Kočevje, Ljub-
ljanska cesta 10, dne 12. 11. 1997 med 10.
in 12. uro, vse pod pogojem, da predložijo
pooblastilo. Dvig razpisne dokumentacije po
navedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, organiziran servis, garancijski rok in
rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 26. 11. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Kočevje, Ljubljanska cesta 10. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih ovojnicah in z vidno oz-
nako »Ne odpiraj – javni razpis – razalni
stroj«. Za pravočasno predloženo se bo šte-
la ponudbe, ki bo investitorju predložena v
zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 28. 11.
1997 ob 10. uri na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanjem postopku izbire.

Ob-4774

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za

izvedbo strojnih instalacij,
elektroinstalacij in telekomunikacij
1. Predmet razpisa so izvedba strojnih

instalacij, elektroinstalacij in telekomunika-
cij v poslovnih prostorih ekspoziture Ljub-
ljana 4 – Šiška, Cesta v Kleče 12.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji. Ponudbe so lahko dane za
posamezen sklop ali celoten predmet razpi-
sa.

3. Predvideni rok za začetek izvedbe del
je v decembru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Agenciji Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnici Ljubljana,
Dunajska 50 (sejna soba) dne 13. 11. 1997
med 8. in 10. uro ter se hkrati dogovorijo za
ogled prostorov, vse pod pogojem, da pred-
ložijo pooblastilo. Dvig razpisne dokumen-
tacije po navedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, organiziran servis, garancijski rok in
rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 27. 11. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska cesta 50. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih ovojnicah in z vidno oz-
nako »Ne odpiraj – javni razpis – instalaci-
je«. Za pravočasno predloženo se bo štela
ponudbe, ki bo investitorju predložena v
zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 28. 11.
1997 ob 10. uri na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanjem postopku izbire.

Ob-4775

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo tipske in netipske

pisarniške opreme
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

tipske in netipske pisarniške opreme za po-
slovne prostore ekspoziture Ljubljana 4 –
Šiška, Cesta v Kleče 12.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Predvideni rok za začetek priprave del
je v decembru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Agenciji Republike Sloveni-
je za plačilni promet, v podružnici Ljublja-
na, Dunajska 50 (sejna soba) dne 13. 11.
1997 med 10. in 12. uro, vse pod pogojem,
da predložijo pooblastilo. Dvig razpisne do-
kumentacije po navedenem terminu ne bo
možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, garancijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 27. 11. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska 50. Ponudbe morajo bi-
ti v zaprtih ovojnicah in z vidno oznako
»Ne odpiraj – javni razpis – oprema«. Za
pravočasno predloženo se bo štela ponudba,
ki bo investitorju predložena v zgoraj dolo-
čenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 28. 11.
1997 ob 12. uri na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanjem postopku izbire.
Agencija Republike Slovenije za plačilni

promet

Ob-4828

Na podlagi 19. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-
ca« Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šem-
peter pri Gorici, kont. oseba: glavna sestra
Anka Terseglav, VMS, tel. 065/31-811, int.
296, faks 065/31-232.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: storitve čiščenja, no-

tranjega transporta, zunanjega transpor-
ta in drugih storitev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000,000 SIT.

4. Začetek in dokončanje del: 12 mese-
cev, začetek 1. 1. 1998, zaključek 31. 12.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena,
reference.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 12. 1997 do 12. ure
na naslov: Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Padlih borcev 13/a,
Šempeter pri Gorici, prevzemnik: tajništvo
direktorja zavoda.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1997
ob 13. uri na naslovu Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca«, Šempeter pri Gori-
ci, Padlih borcev 13/a v medicinski knjižni-
ci v novi stavbi bolnišnice, odpiranje vodi
Stojan Lozar, dipl. ek.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri raz-
pisa najkasneje do 17. decembra 1997.

8. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca«,
Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. decembra 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
52000-603-32020.

9. Ostali podatki
Ponudba mora veljati do 31. 12. 1997.

Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca«, Nova Gorica

Št. 8123/1997/523 Ob-4776

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: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. osebi Sa-
šo Lenarčič in Miran Zver, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/216-643, 216-405, faks
061/125-22-50.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava petih kombi-

niranih vozil s podaljšanim podvozjem in
štirikolesnim pogonom, dobavljeno v
Ljubljano.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 20,000.000 SIT,
začetek: 7. 11. 1997 in zaključek 9. 12. 1997.

4. Dobavni rok: do 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
so navedene v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 11. 1997 do 10.
ure, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Ka-
tarina Lipovec, Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/1250-333, soba št. 365.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – Ponudba
za dobavo kombiniranih vozil – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 24. 11. 1997
ob 10.30 na naslovu: ELES, Hajdrihova 2 (IV.
nadstropje), odpiranje vodi Sašo Lenarčič,
Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 061/216-643, faks
061/125-22-50, soba št. 40/IV.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. 061/216-643, faks
061/125-22-50, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 11. 1997, med 8. in 12. uro za 5.250
SIT.

Način plačila: virmansko ali gotovinsko
v blagajni naročnika na žiro račun številka:
50106-601-90093.

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 do: 8. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 19. 12. 1997.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ljubljana

Ob-4777

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, kont. oseba dr. Zvezda Cunder
Pogačnik, Cigaletova 5/II, Ljubljana, tel. št.
132-40-14 in faks 302-125.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava Plana zdra-

vega mesta kot nadaljevanje projekta
Ljubljana zdravo mesto.

Cilj naročnika je, da se na podlagi že
opravljene analize v knjigi »Zdravstvene
razmere v Ljubljani«, ki je izhodišče za ra-
zumevanje in razmišljanje o zdravstvenih
razmerah v Ljubljani izdala plan, ki bo po-
stal del razvojne politike Mestne občine
Ljubljana na različnih področjih, v katero
so vključeni vsi segmenti javnih služb, druš-
tva in občani, ki bodo s sodelovanjem na
posameznih interesnih področjih prispevali
k prijaznejšem življenju v mestu vseh pre-
bivalcev Ljubljane in vsakemu posebej.

Plan mora vsebovati strategijo razvojne
politike projekta Ljubljana zdravo mesto, s
katero se bo v obdobju 1998–2003 leta do-
seglo izboljšanje razmer na področjih izpo-
stavljenih v knjigi »Zdravstvene razmere v
Ljubljani« in predlog aktivnosti za medre-
sorsko povezovanje in učinkovito izvajanje
zastavljenih ciljev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,700.000 SIT, predviden čas objave javne-
ga razpisa 7. 11. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek del ko-
nec decembra 1997 in zaključek 31. 5. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji:

– reference ponudnika,
– cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 11. 1997 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, oddelek za zdravstvo in
socialno varstvo, prevzemnik dr. Zvezda
Cunder Pogačnik, Cigaletova 5/II, Ljublja-
na, tel. št. 132-40-14, faks 302-125.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo »Plan zdravega mesta«.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 1997
ob 13. uri na naslovu: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, oddelek za zdravstvo
in socialno varstvo, odpiranje bo vodila dr.
Marija Ana Šalehar Stupica, Cigaletova 5/II,
1000 Ljubljana, tel. 132-40-14, faks 302-125.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 19. 12. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, oddelek za zdravstvo in so-
cialno varstvo, kontaktna oseba dr. Zvezda
Cunder Pogačnik, Cigaletova 5/II, Ljublja-
na, tel. 132-40-14, faks 302-125. Razpisna
dokumetnacija je na razpolago do 25. 11.
1997 med 10. in 12. uro.

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu, kot pod 9. točko.

10. Ostali podatki: informativni sestanek
s ponudniki bo 14. 11. 1997 ob 12. uri na
naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, oddelek za zdravstvo in socialno
varstvo, Cigaletova 5/II, 1000 Ljubljana, tel.
132-40-14, faks 302-125.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 20. 2. 1998.
Datum objave razpisa: 7. 11. 1997.

Mestna občina Ljubljana

Ob-4778

Center Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje objavlja

javni razpis
št. SL 94-05/FL001/04-006

za nabavo multimedijske opreme za
poklicne in strokovne šole, ki so
vključene v Program Phare za

preobrazbo sistema poklicnega in
strokovnega izobraževanja v Sloveniji

Splošni podatki
1. Kupec: Center Republike Slovenije za

poklicno izobraževanja, Kavčičeva 66,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
– multimedijska oprema – 28 kosov,
– avdio in video oprema – 10 kosov,
– telefaks – 1 kos,
– specialna programska oprema za po-

dročje turizma – 2 kosa.
3. Razpisno dokumetacijo lahko dvigne-

te ob plačilu 20.000 SIT v tajništvu Centra
Republike Slovenije za poklicno izobraže-
vanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro.

Podrobnejše informacije o razpisni opre-
mi lahko zainteresirani dobijo v sredo 19.
novembra 1997 ob 10. uri, v sejni sobi na
Centru Republike Slovenije za poklicno izo-
braževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana.

4. Rok za prijavo
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Pri razpisu bodo upoštevane pisne po-
nudbe, ki bodo prispele do vključno pone-
deljka, 8. decembra 1997 do 10. ure na na-
slov: Center Republike Slovenije za poklic-
no izobraževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana,
Razpisna komisija – razpis SL
94-05/FL0001/04-006.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako »Javni razpis Phare – Ne odpiraj«.

 5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti sestavljena po navo-

dilih, ki so dana v razpisni dokumentaciji.
Poleg prej omenjene ponudbe, morajo po-
nudniki dodatno posredovati:

a) podatke o ponudniku s fotokopijo re-
gistracije,

b) obrazce BON-1, BON-2 oziroma
BON-3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

c) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo posla z akceptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 30%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo,

d) izjavo ponudnika za zavarovanje izpol-
nitve pogodbene obveznosti z zapadlostjo do
15 dni po izteku pogodbenega roka za dobro
izvedbo garancijskih obveznosti, odzivnega
časa  in časa popravila z akceptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 10%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Pri odločitvi o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo zlasti upoštevano:

– izpolnjevanje pogojev, navedenih v
razpisu,

– celovitost ponudbe,
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– funkcionalnost, zanesljivost in sodob-

nost ponujene opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– navodila za uporabo v slovenskem je-

ziku,
– dobavni rok,
– cena v SIT fco. naročnik, vključno s

temeljnim prometnim davkom.
7. Odpiranje ponudb
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo opra-

vila strokovna komisija za vodenje postopka
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni predstavniki vseh ponudnikov z
ustreznim pisnim pooblastilom, bo v pone-
deljk, 8. decembra 1997 ob 10. uri, na Cen-
tru Republike Slovenije za poklicno izobra-
ževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, v sejni
sobi, III. nadstropje.

9. Rok izbire
Ponudniki bodo pisno obveščeni o izbo-

ru ponudnika.
Center Republike Slovenija za poklicno

izobraževanje

Ob-4779

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 Šentjur, kont. oseba Peperko Edi,
Mestni trg 10, Šentjur, tel. 063/743-215,
faks 063/743-446, soba št. 47.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja Podružnič-
ne osnovne šole Prevoje

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 14 mesecev, začetek marec
1998 in zaključek maj 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: naročnik si pridržuje pravico, da dela
ne odda, če se zaradi opravičenih razlogov
ne bo pričelo z gradnjo objekta.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Šentjur, prevzemnik tajniš-
tvo urada župana, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-215, faks 063/743-446, soba št. 42.

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. 12. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Šentjur, od-
piranje vodi strokovna komisija, Mestni trg
10, Šentjur, tel. 063/743-215, faks
063/743-446, soba št. 48.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Šentjur, kont. osebi
Peperko Edi in Judita Methans Šarlah, Mest-
ni trg 10, Šentjur, tel. 063/743-215, faks
063/743-446, soba št. 47.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 11. 1997 za 40.000 SIT.

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 50770-637-56047.

Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 6. 12. 1998.
Občina Šentjur pri Celju

Št. 266-36/97 Ob-4790

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava projektne

dokumentacije IP, LN, PGD, PZI za
razširitev platoja mejnega prehoda v

Dolgi vasi,
 II. b faza

1. Naročnik: Republika Slovenija, Ser-
vis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubjana.

2. Predmet razpisa je izdelava projektne
dokumentacije IP, LN, PGD, PZI za razširi-
tev platoja mejnega prehoda v Dolgi vasi,
II. b faza.

3. Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del: rok za začetek
izvedbe naloge je takoj po podpisu pogod-
be.  Rok  izvedbe  idejne  študije  projekta
je 2 meseca, izdelava in sprejem LN nadalj-
njih 6 mesecev, rok izvedbe PGD, PZI je
2 meseca po sprejetem lokacijskem načrtu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so predvsem:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– izvedbeni roki,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo ob vplačilu nevračljivega zne-
ska 5.000 SIT (ŽR Družbe za državne ceste,
d.o.o., št. 50105-601-13838 oziroma na bla-
gajni DDC d.o.o.), na DDC, d.o.o., Tržaška
19a, Ljubljana, soba št. 104/I, in sicer od
10. 11. 1997 dalje od 7. do 15. ure. Strokov-
ne informacije posreduje Anton Brodnjak,
dipl. inž. (tel. 062/224-559).

7. Rok za oddajo ponudbe je 28. november
1997 do 9. ure na naslov Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana. Ponudba
mora biti zapečatena in označena: “Ne odpi-
raj, ponudba za: izdelava projektne dokumen-
tacije IP, LN, PGD, PZI za razširitev mejnega
platoja v Dolgi vasi, II. b faza.” Na kuverti
mora biti naveden naslov ponudnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo 28. no-
vembra 1997 ob 10. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade. Na javnem odpiranju
ponudb lahko sodelujejo predstavniki po-
nudnikov s pooblastilom za sodelovanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 33.00-0936/97 Ob-4791

Banka Slovenije, Ljubljana, Slovenska
cesta 35, objavlja na podlagi pravilnika o
osnovnih sredstvih in navodila o razpisnem
postopku

javni razpis
za nakup računalniške opreme

Predmet razpisa je računalniška oprema
po specifikaciji.

Specifikacija opreme za razpis:
1. Vgradni strežnik (Rackmount) Alpha-

Server 4000 5/533 OpenVMS 512 MB z
19” kabinetom (Rack-RETMA):

– alpha server 4000 s 512 MB spomina
in OpenVMS operacijskim sistemom,

– CD-ROM,
– 10/100 Mbit ethernet mrežna kartica,
– PCI to FDDI vmesnik DAS, MMF, SC,
– PCI to CI vmesnik,
– 3 kanalni UltraSCSI Wide RAID kon-

troler,
– 3 × UltraSCSI Wide Rackmount

shelf-i z redundančnim napajalnikom
(DS-BA356-RC),

– 6 × UltraSCSI Wide 4.3GB diskovnih
enot (DS-RZICB-VW),

– 2 × UltraSCSI Wide 2.1GB diskovni
enoti (DS-RZ1BB-VW),

– VT520 monitor s tastaturo,
– Trade-in licence (QL-MT2AE-6G) Open

VMS unlimited user s sistema DEC 3600 v
OpenVMS concurent za 34 user-jev,

– Trade-in licence (QL-2GNAE-AA) iz
WK grupe v DP grupo (opcija).

2. Dodatni diski z zamenjavo ohišij
(shelf-ov) v SW800 enoti (s HSJ40 kontro-
lerji):

– 6 × ohišje (Rackmount shelf) za 7 enot
brez napajalnikov (BA356-SC),

– 6 × 8-bit I/O modul za ohišja
(BA35X-MG),

– 18 × Ultra SCSI Wide 4.3GB diskov-
nih enot (DS-RZICB-VW),

– 2 × Ultra SCSI Wide 9.1GB diskovnih
enot (DS-RZIDB-VW).
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3. Delovna postaja Alpha Station
500/500 2D OpenVMS brez monitorja:

– 128 MB spomina,
– CD-ROM,
– grafična kartica, ki podpira OpenVMS,

Unix in NT operacijske sisteme,
– 3 × 2.1GB diskovne enote (interne),
– 10/100 Mbit ethernet mrežna kartica,
– tastatura VMS style.
Opcije:
– Alpha Station 255/300 2D OpenVMS

v zgoraj navedeni konfiguraciji,
– Alpha Station 600A 5/500 2D Open-

VMS v zgoraj navedeni konfiguraciji,
– Deskside Pedestal ohišje za 7 enot,
– Deskside Pedestal ohišje za 4 oziroma

2 enoti.
Ponudbe so lahko tudi za posamezne toč-

ke razpisa.
Cena ponudb naj vključuje instalacijo in

konfiguracijo razpisne opreme.
Ponudba mora vsebovati naslednje ele-

mente po vrstnem redu:
1. Informacije o ponudniku:
1.1. fotokopije vseh veljavnih registrskih

podatkov ponudnika ne starejših od 30 dni,
1.2. podatke o boniteti ponudnika (doma

in v tujini),
1.3. višina vplačanega osnovnega kapi-

tala.
2. Garancija in vzdrževanje:
2.1. garancijski rok s podrobnimi pogoji

vzdrževanja (vključno s ceno),
2.2. pogoji in doba pogarancijskega

vzdrževanja (vključno s ceno).
3. Ostalo:
3.1. reference ponudnika s področja po-

nudbe,
3.2. propagandno gradivo in ostalo po-

membno dokumentacijo po izbiri ponudnika,
3.3. način zagotavljanja in dokazovanja

kakovosti,
3.4. plačilne pogoje in posebne ugodno-

sti za kupca,
3.5. vzorec pogodbe s prilogami,
3.6. rok veljavnosti ponudbe,
3.7. navedbo pooblačene osebe.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem

razpisu, morajo predložiti pisno ponudbo
do 24. 11. 1997 na naslov: Banka Slovenije,
Slovenska cesta 35, Ljubljana, poštno pri-
poročeno ali osebno v vložišču naslova v
zapečateni kuverti z oznako: Ne odpiraj –
javni razpis – “računalniška oprema”.

Odpiranje ponudb bo komisijsko, brez
prisotnosti ponudnikov. Vsi ponudniki bo-
do pismeno obveščeni o izidu razpisa pred-
vidoma do 24. 12. 1997.

Za dodatne inforamcije lahko pokličete
Igorja Škofa na tel. 17-19-125.

Banka Slovenije

Št. 0042/32-308/61-97 Ob-4792

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 notranje zadeve RS, kont.
oseba Milan Ramovš, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-5651, faks 061/349-758.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– pnevmatike za avtomobile in motor-

na kolesa,
– motorna in zavorna olja,

– hladilne tekočine, tekočine za vetro-
branska stekla.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 9. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” –
javni razpis za dobavo pnevmatik za avto-
mobile in motorna kolesa, motornih in za-
vornih olj ter hladilnih tekočin in tekočin za
vetrobranska stekla, št. 308/61-97”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zade-
ve, odpiranje vodi: Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 1. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve, kont. oseba Milan Ramovš, Vodovod-
na 93a, Ljubljana, tel. 061/172-5651, faks
061/349-758.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od dneva objave v Uradnem listu RS do
14. 11. 1997 za 4.000 SIT.

Obvezno predložiti pooblastilo za dvig
razpisne dokumentacije in dokazilo o vpla-
čilu.

Način plačila: virmansko na račun št.
50100-637-55284, sklicna št. 308-61-97.

10. 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. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 6. 2. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 207/97 Ob-4793

Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj, objav-
lja na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo plazov v

Občini Šentilj
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,

Šentilj.
2. Predmet razpisa: sanacija plazov.
–Plaz a) zemeljski plaz na LC 8502 Selni-

ca ob Muri – Zg. Velka pri h.š. Srebotje 22.
– Plaz b) zemeljski plaz na LC 8592 Sel-

nica ob Muri – Zg. Velka pri h.š. Selnica ob
Muri 120.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo po plačilu 4.000 SIT na sedežu
naročnika vsak delovnik od 8. do
12. ure.

Kontaktna oseba: Miroslav Anžel, tel.
651-133.

4. Orientacijska vrednost del znaša:
– Plaz a) 9,500.000 SIT.
– Plaz b) 5,800.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del: novem-

ber 1997.
6. Ponudbe se oddajo v zaprtih ovojni-

cah z označbo: “Ne odpiraj”, “Javni razpis
za plazove”, “Dokumentacija” (kuverta št.
1) “Ponudba” (kuverta št. 2), ter točnim na-
slovom ponudnika na hrbtni strani kuvert.

7. Kuverta št. 1 mora, po v razpisni do-
kumentaciji navedenem vrstnem redu, vse-
bovati vse zahtevane dokumente.

8. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisanih del,
– reference za izvajanje razpisanih del,
– cena v tolarjih,
– plačilni pogoji (60 dni od dneva izsta-

vitve situacije).
9. Upoštevane bodo vse ponudbe:
– ki bodo imele popolno vsebino in bodo

v skladu z razpisno dokumentacijo,
– ki bodo pravilno opremljene.
10. Ponudniki oddajo ponudbe strokov-

ni komisiji, tik pred javnim odpiranjem po-
nudb, ki bo 17. 11. 1997 ob 12. uri v prosto-
rih naročnika.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 3 dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Investitor si pridržuje pravico dela
oddati enemu ali več izvajalcem.

Občina Šentilj

Ob-4794

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Brežice, kont. oseba Maksimili-
jan Pavlek, gr. teh., Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks:
0608/61-850, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija dveh plazov
pri Jeršiču in pri Križaniču v Občini Bre-
žice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: tri mesece ali 90 dni, zače-
tek 1. februar 1998 in zaključek 1. 5. 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 3. 12. 1997 do 9. ure,
na naslov: Občina Brežice, prevzemnik
Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 24.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Občina Brežice, od-
piranje vodi Maksimilijan Pavlek, Cesta pr-
vih borcev 18, Brežice, tel. 0608/62 050,
faks 0608/61 850, sejna soba v pritličju.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Gemis, d.o.o., Brežice, kont. ose-
ba Damijana Kranjc, Cesta prvih borcev 11,
Brežice, tel. 0608/62-556, faks 0608/62-556,
mobitel 0609/647-529, tretje nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 11. 1997 za 20.000 SIT. Ponudniki
naročijo in plačajo razpisno dokumentacijo
dan pred dvigom.

Način plačila: na blagajni podjetja Gemis,
d.o.o. ali na žiro račun št.: 51620-601-16866.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati 90 dni od odpiranja.
Predvideni datum objave sklepa o dode-

litvi naročila: do 25. 12. 1997.
Občina Bražice

Št. 601343 Ob-4795

Inštitut Republike Slovenije za rehabili-
tacijo, Linhartova 51, Ljubljana, na podlagi
določil zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

gradbena, obrtniška in instalacijska dela
ter tipsko opremo, ki se bodo izvajala v

objektu diagnostike in za izvedbo
gradbeno obrtniških del pri sanaciji
strešne kritine in fasade na starem

bolnišničnem objektu in objektu
diagnostike

1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

2. Predmet naročila je izvedba gradbe-
no, obrtniških in instalacijskih del ter tipske
opreme v objektu diagnostike ter sanacij-
skih del na fasadi ter kritini na starem bolni-
šničnem objektu in objektu diagnostike vse
na kompleksu Inštituta RS za rehabilitacijo.

Posamezne skupine del z orientacijsko
vrednostjo del so:

a) skupina gradbeno obrtniških del:
60,530.000 SIT,

b) skupina strojnih instalacij: 3,600.000
SIT,

c) skupina elektroinstalacijskih del:
8,500.000 SIT,

d) skupina tipske opreme: 7,100.000 SIT.
Dela bo naročnik oddal v tehnološko za-

ključenih obsegih po skupinah del, ki jih
predstavljajo štiri skupine del in sicer: sku-
pina gradbeno obrtniških del, skupina stroj-
nih instalacij, skupina elektroinstalacijskih
del ter skupina tipske opreme.

Vsaka ponudba mora vsebovati pisno iz-
javo ponudnika, da je seznanjen z razpisni-
mi pogoji in da jih sprejema.

3. Skupna orientacijska vrednost naroči-
la je: 79,730.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka vseh razpisa-
nih del na objektu diagnostike je 15. 1. 1998.

Predvideni rok končanja del v objektu
diagnostike vključno z dobavo tipske opre-
me je 1. 4. 1998.

Predvideni rok končanja vseh zunanjih
del je 15. 5. 1998.

5. Merila za izbor najboljših ponudni-
kov za posamezne skupine del:

– cena ponujenih del (najnižja ponudba
ni nujno tudi najugodnejša),

– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– pogoji za fiksiranje enotnih cen.
6. Ponudniki morajo ponudbe oddati naj-

kasneje do 8. 12. 1997 do 12. ure na naslov:
IN.CO servis, d.o.o., Tbilisijska 85, Ljub-
ljana, z oznako: »Ponudba – ne odpiraj IR–
RS Ljubljana – objekt diagnostike« s pripi-
som skupine del. V primeru variantne po-
nudbe mora biti le ta ponudba oddana v
ločeni kuverti od osnovne ponudbe.

7. Ponudbe bomo javno odpirali 9. 12.
1997 ob 12. uri v prostorih Inštituta Repub-
like Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova
51, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov mo-
rajo pri javnem odpiranju ponudb predložiti
pismena pooblastila.

8. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 45 dni od datuma javnega odpiranja
ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo je po poob-
lastilu naročnika mogoče dobiti v podjetju
IN.CO servis, d.o.o., Tbilisijska 85, Ljub-
ljana, tel. 123-43-47, Marko Ahlin in sicer
vsak delovni dan od 13. do 15. ure do vključ-
no 27. 11. 1997. Naročnik bo zaračunal ma-
terialne stroške izdelave razpisne dokumen-
tacije v višini 8.000 SIT za posamezno sku-
pino del, ki jih ponudnik poravna ob dvigu
razpisne dokumentacije na blagajni podjet-
ja IN.CO servis, d.o.o.

10. Morebitne informacije in razlage raz-
pisne dokumentacije potrebne za izdelavo
ponudbe lahko interesenti dobijo vsak de-
lovni dan od 13. do 15. ure v času dvajsetih
delovnih dni po objavi razpisa na naslovu
IN.CO servis, d.o.o., Marko Ahlin.

Morebitne dopolnilne podatke bodo vsi
interesenti dobili v pismeni obliki v roku
treh delovnih dni od dneva pismenega zah-
tevka za dopolnilne podatke, vendar ne poz-
neje kot pet dni pred rokom, ki je določen
za oddajo ponudb.

Lokacija objekta je na kompleksu Inšti-
tuta RS za rehabilitacijo ob Linahartovi ce-
sti v Ljubljani. Vsem ponudnikom bo omo-
gočen ogled lokacije in seznanitev s pogoji
izgradnje. Ogled se organizira na pismeno
zahtevo ponudnika. Predstavnik ponudnika
mora predložiti pismeno pooblastilo ponud-
nika. Oglede bo vodil po pooblastilu naroč-
nika Marko Ahlin, IN.CO servis, d.o.o.

11. Ponudba mora veljati do 15. 1. 1998.
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

Ob-4796

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Koper, kont. oseba Tat-
jana Lečič, Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-290, faks 066/22-393.

2. Predmet javnega naročila: gradbena dela.
Navedba vsebine: obnova komunalnih

naprav Bazoviške in Mirenske ulice v Ko-
pru (gradbena in montažna dela).

3. Orientacijska vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 20. 12. 1997 in zaključek 20. 3. 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 28. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov Rižanski vodovod Koper,
prevzemnik Lesjak Liljana, Ulica 15. maja
št. 13, 6000 Koper, tel. 066/32-141, faks
066/38-026, soba št. 101.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 28. 11. 1997
ob 12.30 na naslovu: Rižanski vodovod Ko-
per, odpiranje vodi strokovna komisija, Uli-
ca 15. maja 13, Koper, tel. 066/32-141, faks
066/38-026, soba št. 113.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Rižanski vodovod Koper, kont.
oseba Lesjak Liljana, Ul. 15. maja 13, Koper,
tel. 066/32-141, faks 066/38-026, soba št. 101.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 11. 1997 za 40.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51400-601-11191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Rižanski vodovod Koper, kont. oseba Dean
Avsec, Ulica 15. maja št. 13, Koper, tel.
066/32-141, faks 066/38-026, soba št. 114.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 19. 12. 1997.
Rižanski vodovod Koper

Ob-4797

Na podlagi prvega in drugega odstavka
57. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za zbiranje predlogov

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Renata Cvelbar, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-33-87, faks
061/178-33-77,  soba št. 27.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup blaga za tera-

pevtsko skupnost za zasvojene s prepove-
danimi drogami.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 dan, začetek 30. 12. 1997
in zaključek 30. 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.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, prevzemnik Darja Na-
glič, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-34-30,
faks 178-33-77, soba št. 20.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 25. 11. 1997,
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Urša Jalovec-Jan, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 178-34-58, faks 178-33-77, soba št. 27.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Predlagatelji bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 10. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve, kont. oseba Renata
Cvelbar, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-33-87, faks 061/178-33-77, soba št. 27.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Renata Cvelbar, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-33-87, faks
061/178-33-77, soba št. 44.

10. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov.

Predlog mora veljati do: 24. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 29. 12. 1997.
Ministrstvo za delo, družino in socalne

zadeve

Št. 603-1/96 Ob-4798

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 naročnika:
Občina Lenart, kont. oseba Edo Zorko, dipl.
ek., Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih
goricah, tel. 062/724-256, faks 062/723-015.

2. Predmet javnega naročila: gradbena,
obrtniška, inštalacijska dela ter minimalna
ureditev okolja.

Naziv vsebine: dozidava Osnovne šole
Cerkvenjak v Občini Lenart.

3. Orientacijska vrednost naročila je:
47,500.000 SIT. Dela se bodo izvajala v
dveh fazah: leta 1997 v vrednosti
10,000.000 SIT in v letu 1998 v orientacij-
ski vrednosti 37,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
– I. faza: začetek 20. 12. 1997 in dokon-

čanje 15. 1. 1998,
– II. faza: dokončanje  15. 8. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: cena in druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 12. 1997 do 12. ure
na naslov: Občina Lenart, prevzemnik Jože
Dukarič, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v

Slovenskih goricah, soba št. 32/II, tel.
062/724-205, int. 24, faks 062/723-015.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene  z napisom: »Ponudba – ne odpiraj –
dozidava Osnovne šole Cerkvenjak« in šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem li-
stu Republike Slovenije.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 9. 12. 1997 ob
9. uri na naslovu: Občina Lenart, odpiranje
vodi Jože Duraič, Trg osvoboditve 7, Lenart
v Slovenskih goricah, tel. 062/724-205, int.
24, faks 062/723-015, soba št. 24/II.

7. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 18. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Lenart, kontaktna
oseba Jože Dukarič, Trg osvoboditve 7, Le-
nart v Slovenskih goricah, tel: 062/724-205,
int. 24, faks 062/723-015, soba št. 32/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997.

Ponudniki si lahko kopije projektov na-
ročijo od 12. 11. 1997 do 30. 11. 1997 vsak
delovnik od 8. do 12. ure pri Inženiring
biro, d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 10,
Maribor, proti plačilu kopiranja.

9. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na Občini Lenart, kontaktni osebi
Edo Zorko in Jože Dukarič, Trg osvobodi-
tve 7, Lenart v Slovenskih goricah, tel.
062/724-205, int. 15 in 24.

10. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 8. 1. 1998.
Predviden datum objave sklepa o dodeli-

tvi naročila do 26. 12. 1997.
Občina Lenart

Št. 0042/32-308/32-97-8 Ob-4814

Na podlagi tretjega 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 notranje zadeve RS, kont.
oseba Marjan Antončič, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/17-24-575.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za iz-

delovanje ovojnice za varno distribucijo
vloge za izdajo osebne izkaznice, vloge za
izdajo osebne izkaznice in obrazca oseb-
ne izkaznice ter za izdelovanje in perso-
nalizacijo osebnih izkaznic (v nadaljeva-
nju osebna izkaznica).

3. Orientacijska   vrednost   naročila:
2.000 SIT/kos.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: sukcesivna dobava.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 9. 12. 1997 do 12. ure
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, prevzemnik vložišče, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 061/17-25-111.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ponudba – Ne odpiraj –
ponovni javni razpis – št. 308/32-97 – Oseb-
na izkaznica«.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10. 12. 1997,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zade-
ve, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 1. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve, kont. oseba Marjan Antončič, Štefa-
nova 2, Ljubljana, tel. 061/17-24-575.

Razpisna  dokumentacija  je  na  razpo-
lago od dneva objave do 14. 11. 1997 za
7.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-32-97.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 9. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 6. 2. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-4813

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: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/15-98-757, faks
061/15-90-149, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava opreme za vi-

deo kontrolo kanalizacijskih cevi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri razpisu: najnižja cena, druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 1. 12. 1997 do 10.30
na naslov: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., tajništvo, Grič 54, 1001
Ljubljana, tel. 061/15-98-757, faks
061/15-90-149, soba št. 308.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 1997 ob
11. uri, na naslovu: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi Brane
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Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel. 061/15-98-757,
faks 061/15-90-149, soba št. 14a.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje av-
tocest, d.o.o., kont. oseba Brane Bizjan, Grič
54, Ljubljana, tel. 061/15-98-757, faks
061/15-90-149, soba št. 303.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 11. 1997 za 7.000 SIT.

Način plačila: gotovina v blagajni na-
ročnika ali virman na žiro račun št.:
50105-601-21275.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., AC baza Hrušica, kont. oseba Janez
Dovžan, Hrušica 224, Hrušica, tel.
064/871-251, faks 064/871-104, soba št. 29.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., Ljubljana

Ob-4817

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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba To-
mažič Igor, dipl. inž. rud., Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, tehnični sektor.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: urejanje površine v

pridobivalnem prostoru obrata Hrastnik
– RTH, d.o.o.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 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 1. 12. 1997 do 10. ure,
na naslov RTH, d.o.o., Trbovlje, prevzemnik
Žagar Marjana, Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642,
naložbe.

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. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
lje, odpiranje vodi predsednik komisije, Trg
revolcije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba
Žagar Marjana, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642, naložbe.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 11. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH d.o.o., Trbovlje, št. 52700-601-18647
pri Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba To-
mažič Igor, dipl. inž. rud., Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, tehnični sektor.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 3. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 12. 1997.

Ob-4818

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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba To-
mažič Igor, dipl. inž. rud., Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, tehnični sektor.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: urejanje površine v

pridobivalnem prostoru obrata Trbvolje
– RTH, d.o.o.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 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 27. 11. 1998 do 10.
ure, na naslov RTH, d.o.o., Trbovlje, prev-
zemnik Žagar Marjana, Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

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 27. 11. 1997
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
lje, odpiranje vodi predsednik komisije, Trg
revolcije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Žagar Marjana, Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642,
naložbe.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 11. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH d.o.o., Trbovlje, št. 52700-601-18647
pri Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba To-

mažič Igor, dipl. inž. rud., Trg revoluci-
je 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, tehnični sektor.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 27. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 12. 1997.

Ob-4819

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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba To-
mažič Igor, dipl. inž. rud., Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, tehnični sektor.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz in ravnanje

separacijske jalovine.
3. Orientacijska vrednost naročila:

45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 12. 1997 do 10. ure,
na naslov RTH, d.o.o., Trbovlje, prevzemnik
Žagar Marjana, Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642,
naložbe.

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. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
lje, odpiranje vodi predsednik komisije, Trg
revolcije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Žagar Marjana, Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642,
naložbe.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 12. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH d.o.o., Trbovlje, št. 52700-601-18647
pri Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba To-
mažič Igor, dipl. inž. rud., Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, tehnični sektor.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 8. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 6. 1. 1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Ob-4729

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Drago Kolenc, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 1783-412, faks
1783-377, soba št. 25.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme za varstvenodelovni center, Cen-
ter za socialno delo in urad za delo v
Lenartu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,450.499 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 30. 11. 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 odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrani ponudnik je Lesnina MG
oprema Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Odločilna je bila najnižja cena z ugodnimi
roki plačil.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 10.
1997 ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb 5, najnižja cena
30,450.499 SIT, najvišja cena 36,486.420 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 54 z dne 5. IX. 1997:
Ob-3749.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 7. 11. 1997.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-4730

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kont.
oseba Suzana Dolar, dipl. ek., Gosposvet-
ska 1, Slovenj Gradec, tel. 0602/41-031/211,
faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kirurški laser – Hol-

mium Yag.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: določi ponudnik.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih  meril  za  izbiro
izbrane ponudbe: ponudba EXPO COMM
inženiring, d.o.o., Ljubljana, najbolj ustre-
za objavljenim merilom za izbiro ponudbe,
ki so bila določena z razpisno dokumenta-
cijo.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 9. 1997
ob 11. uri na naslovu: Splošna bolnišnica,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.

Število prispelih ponudb 4, najnižja cena
10,604.951 SIT, najvišja cena 25,038.714
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 49 z dne 8. VIII. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 7. 11. 1997.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-4731

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze, kont.
oseba Bojan Valančič, Langusova 4, Ljub-
ljana, tel. 061/178-8229, faks 061/178-8142,
soba št. 609, e-mail Bojan.Valancic-
@mpz.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba  vsebine:  izdelava  elaborata

Nacionalnega programa razvoja teleko-
munikacij, kot ga predvideva zakon o
telekomunikacijah v 3. členu na podlagi
projektne  naloge  in  ob  sodelovanju  z
Nacionalnim  svetom  za  telekomunika-
cije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 delovnih dni po podpisu
pogodbe, predviden začetek 3 dni po prav-
nomočnosti sklepa o izbiri.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejši ponudnik je izbran
glede na osnutek dispozicije projekta, ceno
ponudbe, kvaliteto ponudbe in reference po-
nudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 10.
1997 ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na 9,848.610 SIT, najvišja cena 10,000.000
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 57 z dne 19. IX. 1997,
Ob-3930.

Minister za promet in zveze

Št. 3-617 Ob-4732

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Institut “Jožef Stefan”,  kont. oseba Slav-
ko Zalar, dipl. inž., Jamova 39, Ljubljana,
tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.

2. Predmet javnega naročila: storitve;
čiščenje poslovnih prostorov Instituta na lo-
kaciji Jamova 39, v Ljubljani in Reaktorski
center Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljub-
ljani v skupni izmeri 23.950 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,500.000 SIT na mesec.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 za dobo dveh let.

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: preglednost in celovitost ponud-
be, cena, stalnost cene, reference, opcija po-
nudbe, druge posebne ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 9.
1997 ob 11. uri na naslovu: Institut “Jožef
Stefan” Jamova 39, Ljubljna.

Število prispelih ponudb 9, najnižja cena
2,240.000 SIT, najvišja cena 3,820.297 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 51, z dne 22. VIII. 1997,
Ob-3578.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 7. 11. 1997.

Institut “Jožef Stefan”

Ob-4733

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba
Mirko Grahek, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-270, faks 068/322-731, so-
ba št. 31/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova in ureditev
Strme poti v Novem mestu, ki obsega na-
slednja dela: 1. obnovo kamnitega opor-
nega zidu; 2. izvedbo meteorne kanaliza-
cije; 3. tlakovanje površin: 4. javno raz-
svetljavo.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 12,000.000
SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 10%.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 68 – 7. XI. 1997 Stran 5325

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference za izvajanje tovrstnih
objektov, ponudbena cena in plačilni pogo-
ji, rok izvedbe, usposobljenost in sposob-
nost ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 9.
1997 ob 12. uri na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Število prispelih ponudb 5, najnižja cena
9,679.079 SIT, najvišja cena 19,052.816 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Ur. l. RS, št. 54 z dne 5. IX. 1997 Ob-3730.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 24. 10. 1997.

Mestna občina Novo mesto

Ob-4734

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ribnica, kont. oseba Danilo Ho-
čevar, Gorenjska cesta 3, Ribnica, tel.
061/861-090, faks: 061/861-091.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija poškodova-
nih lokalnih cest na območju Občine Rib-
nica.

3. Pogodbena vrednost naročila:
21,015.869 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 delovnih dni, začetek
oktober 1997 in zaključek november 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji – Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference, način pla-
čila, usposobljenost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 9.
1997 ob 9. uri na naslovu: Občina Ribnica,
Gorenjska c. 3, Ribnica.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 21,015.869 SIT, najvišja cena:
27,992.428,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 5. 9. 1997; 01343-3-97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 30. 10. 1997.

Občina Ribnica

Št. 068-6/97-13 Ob-4735

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime, naziv in sedež naročnika: Občina
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, kontakt-
na oseba: Andrej Furman, tel.: 063/762-626.

2. Predmet javnega naročila: opravlja-
nje vseh storitev obvezne lokalne javne
službe za pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov.

3. Predvideni rok začetka: koncesija se
začne izvajati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja deset let.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: edini ponudnik in reference.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 9.
1997 ob 12. uri v sejni sobi Občine Zreče.

6. Število prispelih ponudb: 1.
7. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Ur. l. RS, št. 40, z dne 4. VII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve jav-

nega naročila: 30. 10. 1997.
8. Po sklepu občinskega sveta je na pred-

log komisije za podeljevanje koncesij, kon-
cesija podeljena Dimnikarstvu Marjan La-
puh, s.p. Slovenske Konjice.

Št. 068-6/97-13 Ob-4736

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime, naziv in sedež naročnika: Občina

Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, kontakt-
na oseba: Andrej Furman, tel.: 063/762-626.

2. Predmet javnega naročila: opravljanje
vseh storitev obvezne lokalne javne službe
na področju opravljanja pokopaliških stori-
tev in pogrebne dejavnosti.

3. Predvideni rok začetka: koncesija se
začne izvajati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja deset let.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: upoštevane so bile reference za
domače ponudnike.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 9.
1997 ob 12. uri v sejni sobi Občine Zreče.

6. Število prispelih ponudb: 2.
7. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Ur. l. RS, št. 40, z dne 4. VII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve jav-

nega naročila: 30. 10. 1997.
8. Po sklepu občinskega sveta je na pred-

log Komisije za podeljevanje koncesij, kon-
cesija podeljena KPU Špes Franc, s.p. Slov.
Konjice.

Občina Zreče

Št. 01012-2/95 Ob-4742

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Loški Potok, kontaktna oseba Vinko

Košmerl, inž., Hrib 102, 1318 Loški Potok,
telefon 061/867-147, faks 061/867-246.

2. Predmet javnega naročila: gradbeno
obrtniška in instalacijska dela.

Navedba vsebine: izgradnja nadomest-
nega šolskega igrišča.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000  SIT.

4. Dobavni  rok  oziroma  rok  začetka
in  dokončanja  del:  november–december
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro ponud-
be: cena, reference, rok izvedbe, druge
ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 10.
1997 ob 9. uri v prostorih Občine Loški Po-
tok, Hrib 102, Loški Potok.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 13,120.720,30 SIT, najvišja cena:
16,306.054  SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro zvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN)

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 61, z dne 3. 10. 1997,
Ob-4190.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 7. 11. 1997.

Dne 27. 10. 1997 je bil po sklepu župana
izbran kot najugodnejši ponudnik GP
Gradišče, d.d., Cerknica.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Občine Loški Potok, inž. Janez Novak.

Občina Loški Potok

Št. 35301-465/97 Ob-4743

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Pesnica, kont. oseba Fartely Vil-
ko, Pesnica pri Mariboru 39/a, Pesnica pri
Mariboru, tel. 062/653-111, faks
062/653-079.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca grad-
benih del za izgradnjo krakov na sekun-
darnem vodovodnem omrežju v sistemu
Srebotje–Zg. Hlapje–Sp. Hlapje in Sre-
botje–Zg. Jakobski dol–Polička vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in/ali zaključek 31. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 15%.

Opis meril za izbiro izbrane ponudbe:
ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  22. 9.
1997 ob 13. uri na naslovu: Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39/a, sejna soba, Pe-
snica pri Mariboru.
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Število  prispelih  ponudb:  2,  najnižja
cena: 42,547.024 SIT, najvišja cena:
44,230.335 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 54 z dne 5. 9. 1997,
Ob-3700.

Občina Pesnica

Ob-4745

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Darjo Bratoš, inž., Strma ulica
8, Maribor, tel. 062/225-351.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija kana-
lizacije v Strossmayjerjevi in Svetozarev-
ski ulici po postopku insituform ali s po-
sebnimi ometi za sanacijo kanalov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
48,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika so

bila upoštevana naslednja merila:
– reference,
– garancijska doba,
– ustreznost predlagane variante,
– ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb: je bilo 29. 9.

1997 ob 13. uri na naslovu: Nigrad, Javno
komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena:
3,695.500 SIT, najvišja cena: 60,571.525 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 29. 8. 1997, Ob-3611.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 24. 10. 1997.

Ob-4744

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri izgrad-
nji Komunalne baze Nigrad.

3. Orientacijska vrednost naročila:
680,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 9. 1997 in/ali zaključek 15. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika so
bila upoštevana naslednja merila:

– reference,
– najnižja ponudbena cena,
– garancija,
– čim krajši rok izvedbe,
– kompletnost ponudbe in prilog,
– garancijska doba,
– druge ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 9.
1997 ob 13. uri na naslovu: Nigrad, Javno
komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 833,603.314 SIT, najvišja cena:
961,587.123,96 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 22. 8. 1997, Ob-3585.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 24. 10. 1997.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 2202/97 Ob-4754

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Kostak, d.d., Krško, Leskovška cesta 2a,
Krško, tel. 0608/21-244, faks 0608/22-308.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: kanalizacija Krško –

2. faza
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,500.000 SIT

4. Dobavni rok: 1 mesec.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: na osnovi vrednotenja ponudb po
razpisnih kriterijih, je za najugodnejšega po-
nudnika izbran Pionir GO Krško, d.d.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 10.
1997 ob 13. uri na naslovu: Kostak, d.d.,
Krško, Leskovška cesta 2a, Krško.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 19,993.533,10 SIT, najvišja cena
27,745.640 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 63 z dne 10. X. 1997,
Ob-4264

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 3. 11. 1997.

Kostak, d.d., Krško

Ob-4755

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kuzma, Kuzma 24, Kuzma, kont.
oseba Matiš Milan, tel. 069/55-201, faks
069/55-201, sejna soba.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu na lo-
kalni cesti L 5611 Kuzma–Trdkova po
zimi 1996/97.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,580.198 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del 3. november
1997 in dokončanje del do 30. novembra
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: ponudbena cena, reference, kra-
tek rok izgradnje, garancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 24.
oktobra 1997 ob 10. uri, na naslovu Občina
Kuzma, Kuzma 24, Kuzma.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 5,112.120 SIT, najvišja cena: 7,256.762
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega naro-
čila: Ur. l. RS, št. 61, z dne 3. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 7. november 1997.

Občina Kuzma

Št. 403-1/96-022-34 Ob-4757

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Uprava Republike Slovenije za izvrše-
vanje kazenskih sankcij, kont. oseba Peteh
Božidar, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-256, faks 061/17-85-470, soba št.
68.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje premo-

ženja in civilne odgovornosti Uprave RS
za izvrševanje kazenskih sankcij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT (vrednosti za posamezne NOE
so bile podane v razpisni dokumentaciji).

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 2002.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: pri končni izbiri je bil odločilen
kriterij cena ponudbe in sicer cena ponudb
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za posamezne notranje organizacijske eno-
te, ker je bilo to za naročnika ugodneje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 10.
1997 ob 9. uri na naslovu: Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 93,465.845 SIT, najvišja cena
106,007.300 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 12. 9.  1997; Ob-3811.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 7. 11. 1997.

Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. 34700/036/97-0300 32 Ob-4780

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje,
kont. oseba Mirko Zidar, tel. 0601/26-255.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu na ce-
sti L-7611, pri Petku, Trbovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo: dva meseca: okto-
ber–november 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, popolnost ponudbe,
upoštevanje razpisnih pogojev, druge ugod-
nosti ponudnika, ki so za naročnika pome-
m-bne.

Izbran je bil ponudnik Splošno gradbeno
podjetje – Zasavje Trbovlje, d.d., Savinjska
c. 15, 1420 Trbovlje.

Pogodbena vrednost del: 12,601.798 SIT.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 10.

1997 ob 9. uri, na naslovu: Občina Trbov-
lje, Leninov trg 4, Trbovlje, oddelek za oko-
lje in prostor.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 12,550.584,50 SIT, najvišja cena:
13,697.607,40 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave dodelitve naro-
čila: Ur. l. RS, št. 61 z dne 3. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 6. 11. 1997.

Občina Trbovlje

Ob-4781

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MDDSZ, kont. oseba Dunja Bubanj,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-34-09, faks
178-33-77.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

pisarniške opreme za Center za socialno
delo Murska Sobota.

Obseg ali količina: razvidna iz popisa del.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1 mesec začetek 15. 11.
1997 in/ali zaključek 15. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kot najugodnejši ponudnik se iz-
bere Lesnina MG Oprema.

Merilo za izbor je bila kompletnost po-
nudbe, ugodna cena in ugodni roki plačil.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 10.
1997 ob 13. uri na naslovu: MDDSZ, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 10, najnižja ce-
na: 4,658.520 SIT, najvišja cena: 9,001.878
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 10. 10. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 6. 11. 1997.

Ob-4782

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: MDDSZ, kont. oseba Dunja Bubanj,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-34-09, faks
178-33-77, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija fasade v Do-
mu upokojencev Celje

Obseg ali količina: razvidna iz popisa del.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1 mesec, začetek 17. 11.
1997 in/ali zaključek 17. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštev-
ane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran Constructa, enota Ljubljana, Arkova
12, Idrija, po razpisnih merilih in kriterijih
(ugodna cena, garancija, reference).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 9.
1997 ob 10. uri na naslovu: MDDSZ, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 9, najnižja ce-
na: 23,175.975,40 SIT, najvišja cena:
57,741.738,30 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 29. 8. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 6. 11. 1997.

Ob-4783

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: MDDSZ, kont. oseba Dunja Bubanj,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-34-09, faks
178-33-77, soba št 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nabava in montaža
dvigala za “Dom Matevža Langusa” Ra-
dovljica.

Obseg ali količina: po popisu del.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1 mesec, začetek 3. 11.
1997 in/ali zaključek 30. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Šurlan & Co., Neubergerjeva 8,
Ljubljana. Kvalitativno ugodna, ugodna po
dodatnih ugodnostih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 10.
1997 ob 13. uri na naslovu: MDDSZ, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena:
5,134.550 SIT, najvišja cena: 6,646.590 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 57 z dne 19. IX. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 8. 11. 1997.

Ob-4784

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: MDDSZ, kont. oseba Dunja Bubanj,
dipl. inž. arh., Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-34-09, faks 178-33-77, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: GOI dela za bivalno
enoto Kovač pri CUDV Člana na Koroš-
kem.

Obseg ali količina: po popisu del.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1 mesec in/ali 30 dni, zače-
tek 3. 11. 1997 in/ali zaključek 30. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena – izbran ponudnik
SGP Kograd – Dravograd.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 10.
1997 ob 13. uri na naslovu: MDDSZ, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 7,846.351,20 SIT (izbranega ponudni-
ka), najvišja cena: 8,797.337,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 57 z dne 19. IX. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 6. 11. 1997.

Ob-4785

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: MDDSZ, kont. oseba Dunja Bubanj,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-34-09, faks
178-33-77, soba št 6.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

dvigal v Domu upokojencev Sežana.
Obseg ali količina: razvidna iz popisa del.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1 mesec, začetek 4. 11.
1997 in/ali zaključek 5. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kot najugodnejši ponudnik po raz-
pisnih merilih in kriterijih je bil izbran Vo-
stri d.o.o., Vena Pilona 16, Koper.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 10.
1997 ob 13. uri na naslovu: MDDSZ, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 10,857.000 SIT, najvišja cena:
13,340.250 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 19. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 7. 11. 1997.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-4786

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Murska Sobota, kont. oseba

Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska Sobota,
tel. 069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev lokalne
ceste L – 5612 Polana–Predanovci (občin-
ska meja).

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 20 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 9.

1997, ob 12.30 na naslovu: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska So-
bota.

Št. prispelih ponudb: 2, najnižja cena
8,986.574,90 SIT, najvišja cena: 10,031.137
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 54 z dne 5. IX. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 7. 11. 1997.

Ob-4787

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev Kopališke
ulice v Murski Soboti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najkrajši rok izvedbe, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 9.

1997, ob 13. na naslovu: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska So-
bota.

Št. prispelih ponudb: 4, najnižja cena
46,377.389,61 SIT, najvišja cena:
54,372.253,63 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 54 z dne 5. IX. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 7. 11. 1997.

Ob-4788

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova javne raz-
svetljave na Slomškovi ulici v Murski So-
boti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najnižja cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 9.

1997, ob 13.30 na naslovu: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska So-
bota.

Št. prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
6,882.538 SIT, najvišja cena: 7,996.874,68
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 54 z dne 5. IX. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 7. 11. 1997.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 347-13/97-232 Ob-4789

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ilirska Bistrica, kont. oseba
Franc Keš, inž., Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica, tel. 067/41-361, faks 067/41-284,
soba št. II/5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) obnova odseka lokalne ceste L 3219

Dolnji Zemon–Gornji Zemon,
b) obnova odsekov lokalne ceste L 3210

Knežak–Bač,
c) obnova odsekov lokalne ceste L 3214

Koseze–Velika Bukovica.
3. Orientacijska vrednost naročila:

19,613.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:

1 mesec ali 30 dni, začetek november 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 odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja ponudbena cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 10.
1997, ob 10. uri na naslovu: Občina Ilirska
Bistrica, Bazviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 18,405.969,80 SIT, najvišja cena:
21,019.903,19 SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 57 z dne 19. IX. 1997;
Št. 232, Ob-3949 in Ob-3948.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 7. 11. 1997.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-4821

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
ba Sergij Koglot, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, tel. 065/28-011, faks 065/21-233,
soba št. 11/I.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup osebnega vo-

zila.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 8,500.000
SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
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: raznovrstnost serijske opreme, čas
potreben za odpravo napak, dobavni rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 10.
1997 ob 12.15 na naslovu: Mestna občina
Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gori-
ca.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 5,092.978 SIT, najvišja cena: 8,460.000
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 61 z dne 3. X. 1997,
Ob-4225.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 14. 11. 1997.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 351/97 Ob-4822

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-

ročnika: Mestna občina Celje, Trg Celjskih
knezov 9, Celje.

2. Predmet javnega naročila: izvedba ob-
novitvenih del na opornih zidovih na lo-
kalni cesti LC 3256 Pečovnik v Celju

3. Orientacijska vrednost naročila: 10
mio SIT.

4. Predviden začetek del: 3. 11. 1997,
rok dokončanja 15. 12. 1997.

5. Število prispelih ponudb: 4, najnižja
cena: 8,897.672 SIT, najvišja cena:
17,070.996 SIT.

6. Na podlagi analize prispelih ponudb
je investitor oddal delo podjetju PUV Celje,
d.d., Nizke in vodne gradnje.

7. Javno odpiranje ponudb je bilo dne
17. 10. 1997 ob 10. uri na Mestni občini
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27.

8. Javni razpis je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 59 z dne 26. IX. 1997 pod
št. 231/97.

Mestna občina Celje

Št. 0042/32-308/32-97-9 Ob-4823

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o razveljavitvi javnega razpisa

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Marjan Antončič, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/17-24-575.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za iz-

delovanje vlog za izdajanje osebnih iz-
kaznic, obrazcev osebnih izkaznic ter iz-
delovanje in personaliziranje novih slo-
venskih osebnih izkaznic.

3. Utemeljitev: v skladu s 3. točko 66.
člena zakona o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 24/97).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 8. 1997,
ob 9. uri na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: dvostopenj-

ski javni razpis (51.  do 53. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 38-39 z dne 30. VI.
1997, Ob-2843.

Ministrstvo za notranje zadeve

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Ob-4746

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Termoelektrarna toplarna Ljubljana, kont.
oseba Povše Roman, Toplarniška 19, Ljub-
ljana, tel. 446-646, faks 444-567, soba št. 33.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup verižnega

transporterja kotla 3.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

7,588.072,50 SIT.
4. Dobavni rok 3,5 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: močna poškodba verižnega trans-
porterja ogroža nemoteno obratovanje, zato
smo sklenili pogodbo brez javnega razpisa
skladno s 7. točko 55. člena zakona o javnih
naročilih. Izbrani dobavitelj je Mecum,
d.o.o., Ljubljana, Železna c. 14.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o.

Ob-4756

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana,
kont. oseba direktor Tomaž Kučič, dipl.
obramb., Vojkova cesta 19, Ljubljana, tel.
168-33-71, faks 345-263, soba št. 61.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba  vsebine:  gasilsko  vozilo  s

cisterno GVC 24/50 na podvozju Merce-
des Benz MB 16 34 AF/36/4x4 s pripada-
jočo opremo.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
42,315.616 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: tehnične rešitve, reference, popro-
dajne aktivnosti, popolnost ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Javni zavod Gasilska brigada Ljub-
ljana, kont. oseba predsednik strokovne ko-
misije Tomaž Kučič, Vojkova cesta 19,
Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
36,677.550 SIT, najvišja cena: 43,571.757
SIT.
Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana

Ob-4820

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Kar-
dolf Jože, dipl. inž. rud., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja glavnega
skladišča razstrelilnih sredstev v rudniku
Trbovlje.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
21,957.743 SIT s prometnim davkom.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 10. 11.
1997 in zaključek 10. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: najnižja cena in željeni rok
izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba
Kandolf Jože, dipl. inž. rud., Trg revolucije
12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 21,957.743 SIT s p.d., najvišja cena:
39,798.102 SIT s p.d.

RTH, d.o.o., Trbovlje
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Preklic

Ob-4815

Na podlagi 8.3. točke statuta družbe
Emona obala Koper, d.d., Pristaniška 12,
Koper, uprava – direktor družbe Emona oba-
la Koper, d.d.

preklicuje
 sklic 2. seje skupščine

družbe Emona obala Koper, d.d.,
napovedane za 28. november 1997 ob

11. uri v veliki sejni dvorani Banke Koper,
d.d.

Obrazložitev: 2. seja skupščine Emona
obala Koper, d.d., se preklicuje zaradi us-
kladitve vsebine sklica s sklepom o podrob-
nejši vsebini, načinu in rokih za objavo ob-
vestil o pomembnejših poslovnih dogodkih
agencije za trg vrednostnih papirjev (Ur. l.
RS, št. 65, z dne 24. X. 1997).

Emona obala Koper, d.d., Koper
uprava – direktor

Ob-4816

Na podlagi 8.3. točke statuta družbe
Emona obala Koper, d.d., Pristaniška 12,
Koper, uprava – direktor družbe Emona oba-
la Koper, d.d., sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Emona obala Koper, d.d.,

ki bo 12. decembra 1997 ob 11. uri v
veliki sejni dvorani Banke Koper, d.d.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupšči-

ne.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga

skupščini delničarjev družbe Emona obala
Koper, d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Marjan Škoda,

– za preštevalca glasov se imenujeta Ma-
teja Stanič Rudolf in Tanja Gulja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
za leto 1996.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1996.

Emona obala Koper, d.d., je v poslov-
nem letu 1996 ustvarila čisti dobiček v viši-
ni 500,691.609 SIT.

Uprava-direktor družbe, s soglasjem nad-
zornega sveta, v skladu z določbo prvega
odstavka 228. člena zakona o gospodarskih
družbah, nameni 50% čistega dobička za
rezerve. Za preostali del v višini 50% oziro-
ma v znesku 250,345.804,50 SIT pa uprava
družbe, s soglasjem nadzornega sveta pred-
laga delničarjem družbe, da na skupščini
sprejme naslednji sklep: skupščina delni-
čarjev družbe razporeja del ustvarjenega či-

stega dobička za leto 1996 v višini
250,345.804,50 SIT, in sicer:

– za rezerve z nadaljnjim namenom in-
vestiranja v skladu z investicijskim planom,
odprtimi projekti in v skladu s srednjeroč-
nim planom – 222,845.804,50 SIT,

– za nagrade upravi in vodilnim mana-
gerjem v skladu s 6.7. točko statuta družbe,
izplačljivo polovico v gotovini, drugo polo-
vico pa v delnicah družbe po povprečni pon-
derirani vrednosti delnic od prvega dne ko-
tacije delnic družbe na OTC trgu do dneva
sklica zasedanja 2. skupščine družbe –
25,000.000 SIT,

– za nagrade nadzornemu svetu družbe,
izplačljivo polovico v gotovini, drugo polo-
vico pa v delnicah družbe po povprečni pon-
derirani vrednosti delnic od prvega dne ko-
tacije delnic družbe na OTC trgu do dneva
sklica zasedanja 2. skupščine družbe –
2,500.000 SIT.

5. Vprašanja – pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, v korist katerih so delnice del-
niške družbe vknjižene na računu vrednost-
nih papirjev, ki se vodi pri Klirinško-depot-
ni družbi (KDD) na dan 2. 12. 1997 in ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delničar-
jem na vpogled v informacijski pisarni na se-
dežu družbe od 12. 11. 1997 do 11. 12. 1997,
in sicer vsak delovnik od 11. do 14. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri. V tem pri-
meru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Emona obala Koper, d.d.
uprava – direktor

Št. 151-97 Ob-4739

Začasna uprava v skladu z določili
28. člena statuta družbe Hmezad Agrina,
d.d., Žalec, sklicuje

1. sejo skupščine
Hmezad Agrina, d.d., Žalec,

ki bo 11. decembra 1997 ob 13. uri na
sedežu družbe v Žalcu, Celjska cesta 7.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sez-
nanitev z dnevnim redom.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika in
namestnika predsednika skupščine, dva pre-
števalca glasov in potrdi vabljeni notar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik o delu skupščine v predlaganem be-
sedilu.

3. Poročilo začasne uprave o poteku last-
ninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

5. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996 z mnenjem revizorja in začasnega nad-
zornega sveta in sprejem sklepa o ugotovi-
tvi poslovnega rezultata za leto 1993, 1994
in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave z mnenjem revizorja in zača-
snega nadzornega sveta o poslovanju druž-
be za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o ugotovitvi poslovnega rezultata za leto
1993, 1994 in 1995.

6. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in imenovanje nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina razreši zača-
sni nadzorni svet in izvoli predlagana kan-
didata v nadzorni svet družbe in sprejme
informacijo o izvolitvi predstavnika delav-
cev za člana nadzornega sveta.

7. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
gano višino sejnine za predsednika in člane
nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-

čunovodskih izkazov za leto 1997 se ime-
nuje predlagano revizijsko družbo.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do dneva zase-
danja skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in uve-
ljavljanje glasovalne pravice lahko uresni-
čujejo delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki najavijo svojo udeležbo. Ude-
ležbo na skupščini je potrebno najaviti, tako
da je pisna najava na sedežu družbe najka-
sneje tri dni pred skupščino.

Pozivamo udeležence, da se javijo na se-
dežu družbe najmanj eno uro pred pričetkom
skupščine, da se vpišejo na seznam udele-
žencev in prejmejo glasovalno gradivo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro ka-
sneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Hmezad Agrina, d.d., Žalec
začasna uprava družbe

Št. 999-97 Ob-4740

Na podlagi 7.5. točke statuta Unior Ko-
vaške industrije, d.d., začasna uprava skli-
cuje

1. sejo skupščine
družbe Unior, d.d.,

ki bo v petek 12. 12. 1997 ob 12. uri v
sejni sobi družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
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2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve se izvoli predsednik skupščine in verifi-
kacijska komisija v sestavi predsednika in
dveh preštevalcev glasov. Seji bo prisostvo-
val vabljeni notar.

3. Sprejem in potrditev poslovnika o de-
lu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se sprejme poslovnik o delu skupščine v
predloženem besedilu.

4. Poročilo uprave o poteku lastninskega
preoblikovanja.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se sprejme poročilo o poteku lastninske-
ga preoblikovanja.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razde-
litvi dobička za leto 1993, 1994, 1995 in
1996.

Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček za
leto 1993, 1994, 1995 in 1996 se razdeli po
predlogu uprave in na podlagi mnenja nad-
zornega sveta.

6. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
mejo predlagane spremembe statuta družbe.

7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se potrdi predlagana revi-
zijska družba.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve se sprejme sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se izvolijo predlagani čla-
ni nadzornega sveta.

10. Določitev sejnin in drugih nadome-
stil članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se sprejme predlagana višina sejnine in
drugih nadomestil.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini
se fizične osebe izkažejo z osebnim doku-
mentom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra. Pooblaščenci mo-
rajo pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščino: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki so vpisani v del-
niški knjigi na dan 1. 12. 1997.

Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, to je do ponedeljka
8. 12. 1997 do 15. ure. Pozivamo udeležen-
ce, da se ob prihodu na skupščino uro pred
začetkom seje prijavijo pred vhodom v dvo-
rano z osebno izkaznico ali drugim identifi-
kacijskim dokumentom in s podpisom potr-
dijo svojo prisotnost na skupščini ter prev-
zamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino ter gradivo za spre-
membo statuta je na vpogled vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na sedežu družbe v
pravni službi.

Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje
utemeljene nasprotne predloge k posamez-
nim točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, nastopi polurni odmor, po katerem se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Unior Kovaška industrija, d.d.,
predsednik začasne uprave

Ob-4741

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 7/3 člena statuta CTJ,
d.d., Ljubljana, sklicuje uprava

2. skupščino
delniške družbe CTJ, d.d., Ljubljana,

ki bo dne 5. decembra 1997 ob 13. uri v
sobi I na sedežu družbe CTJ, d.d., Ljublja-
na, Vilharjeva 21.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih te-
les skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dujočega skupščine, tričlansko verifikacij-
sko komisijo ter imenuje notarja po predlo-
gu sklicatelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-
ljeni dnevni red po predlogu sklicatelja.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1996 po predlogu predlaga-
telja in na podlagi mnenja nadzornega sve-
ta.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani sklep po predlogu predlagatelja in
mnenju nadzornega sveta.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled vsem delničarjem v taj-
ništvu družbe CTJ, d.d., Ljubljana, od dne-
va objave dnevnega reda do vključno zase-
danja skupščine vsak delovnik med 9. in
10. uro.

Udeležba na skupščini

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti
zastopniki.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora svojo udeležbo na skupščini najaviti
najpozneje v 7 dneh pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki na sedežu CTJ, d.d.,
Ljubljana, Vilharjeva 21.

Način glasovanja

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo v
zameno za vabilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo preložena za 30 minut, po tem
času (13.30) pa bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.

CTJ, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-4762

Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe, Fotona, d.d., Ljubljana, začasna
uprava sklicuje

1. skupščino delničarjev
delniške družbe Fotona, d.d.,

ki bo v petek, 12. 12. 1997 ob 12. uri v
Ljubljani, na Dunajski 160, v poslovni stav-
bi Smelta.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in potrditev notarja za
sestavo notarskega zapisnika.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov ter potrdi no-
tarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik ugotovi sklepčnost skupščine.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
5. Informacija začasne uprave o poteku

lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

sprejme informacijo začasne uprave o pote-
ku lastninskega preoblikovanja.

6. Seznanitev z rezultati poslovanja za
leta 1993, 1994 in 1995, z mnenjem nadzor-
nega odbora, revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo začasne uprave o poslovanju družbe in
potrjuje rezultate poslovanja za poslovna
leta 1993, 1994 in 1995.

7. Obravnava in odločanje o poročilu za
leto 1996 in seznanitev z mnenjem revizor-
ske hiše in začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo začasne uprave o poslovanju za leto
1996 in potrjuje rezultate poslovanja.

8. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe statuta v besedilu kot ga predlaga
začasna uprava.

9. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik o delu skupščine v besedilu kot ga
predlaga začasna uprava.

10. Razrešitev začasnega in imenovanje
članov nadzornega sveta, ki so predstavniki
delničarjev in seznanitev s članoma nadzor-
nega sveta, kot predstavnikoma delavcev.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in ivzoli pred-
lagane člane nadzornega sveta, kot pred-
stavnike delničarjev in potrjuje seznanitev z
imenovanjem članov nadzornega sveta, kot
predstavnikov delavcev.

11. Določitev nagrad za delo članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o sejnini članom nadzornega sveta v višini,
kot jo predlaga začasna uprava.

12. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorja za poslovno leto 1997, ki ga predlaga
začasna uprava.
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13. Predlogi in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo, ki jo
vodi klirinško-depotna družba. Delničarji se
prijavijo pisno, osebno ali s priporočeno po-
šiljko najkasneje tri dni pred skupščino.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino pol ure pred pričetkom seje prija-
vijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo
seja. S podpisom seznama prisotnih delni-
čarjev potrdijo svojo prisotnost na skupšči-
ni ter prevzamejo glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino, s predlogi skle-
pov, dobite na sedežu družbe pri Pangerc
Nevenki, vsak delovnik od 10. do 12. ure,
do dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posa-

meznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki, obrazloženi in vloženi
na sedež družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se bo ponovila istega dne v istem
prostoru, eno uro kasneje, to je ob 13. uri.

Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Fotone, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Št. 166/97 Ob-4763

Na podlagi določil statuta družbe Gozd-
no gospodarstvo Maribor, d.d., sklicuje za-
časna uprava

1. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo

Maribor, d.d.,
ki bo v petek, 12. decembra 1997, ob

12. uri v sejni sobi družbe Tyrševa ul. 15 v
Mariboru, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: predsednik skupščine, dva pre-
števalca glasov in potrdi notar.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnika

skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

6. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zijske hiše.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1997 se imenuje
predlagana revizijska hiša.

7. Sprejem poročila o poslovanju pod-
jetja za leta 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leta 1993, 1994, 1995
in 1996.

8. Ugotovitev dobička in predlog delitve
dobička v letih 1993, 1994 in 1995 ter ugo-
tovitev izgube in predlog pokrivanja za leto
1996.

Predlog sklepa: sprejme se delitev do-
bička in pokrivanja izgube na podlagi pred-
loga začasne uprave in mnenja začasnega
nadzornega sveta.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se nadzorni svet v

predlagani sestavi.
10. Določitev nagrad članom nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta se določi
sejnina v predlagani višini za člane nadzor-
nega sveta in za predsednika.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z določbami zakona o prevzemih in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj 3 dni pred zase-
danjem skupščine kar velja tako za delni-
čarje kot za pooblaščence. Rok za prijavo je
do torka, 9. decembra 1997 do 12. ure. Pri-
java je možna le preko pošte oziroma faksa.
Glasovalno pravico na skupščini bodo del-
ničarji uresničevali po stanju delniške knji-
ge na dan 9. decembra 1997.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemni pisarni najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
direktorja na sedežu družbe, in sicer vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.

Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d.,
začasna uprava

Ob-4767

Na podlagi 42. člena statuta MIP, d.d.,
sklicuje uprava družbe

drugo redno skupščino družbe,

ki bo dne 12. 12. 1997 ob 16. uri na se-
dežu družbe MIP, d.d., v Novi Gorici, Pa-
novška 1, v sejni dvorani.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog uprave o izvolitvi predsednika
skupščine, dveh preštevalcev glasov, zapi-
snikarja in notarja.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za leto 1996 in predloga za razpo-
reditev dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejema po-
ročilo o poslovanju za leto 1996 in predlog
za razporeditev dobička za leto 1996 po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sve-
ta ter revizijske hiše.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe MIT, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejema spre-
membe in dopolnitve statuta družbe MIP
d.d. po predlogu uprave in nadzornega sve-
ta.

5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog uprave o višini sejnine članom nad-
zornega sveta.

6. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zorja za leto 1997 po predlogu uprave in
nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi MIP, d.d., ob pone-
deljkih in sredah od 13. do 14. ure pri Pavlu
Mermolja.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddati v sed-
mih dneh po objavi tega sklica v tajništvu
uprave MIP, d.d., Nova Gorica, Panovška 1.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave MIP, d.d., pisno prijavijo
svojo udeležbo. Pooblastilo pooblaščencev
in zastopnikov mora biti pisno.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

O vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno – z glasovnicami, ki jih udeležen-
ci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za spre-
jem skupščinskih sklepov je potrebna veči-
na oddanih glasov delničarjev (navadna ve-
čina), razen za spremembe in dopolnitve
statuta, kjer je potrebna 3/4 večina pri skle-
panju zastopanega osnovnega kapitala.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 18. uri (dve
uri kasneje) v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu skupščina odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta eno uro pred uradnim začetkom. V tem
času se bodo delile glasovnice.

MIP, d.d., Nova Gorica
uprava
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Št. 43/97 Ob-4768

Na podlagi 6.2. točke statuta delniške
družbe SP Polskava, stavbno pohištvo, d.d.,
Spodnja Polskava, začasna uprava vabi del-
ničarje na

1. sejo skupščine
delniške družbe SP Polskava, stavbno

pohištvo, d.d.,
ki bo 12. decembra 1997, ob 15. uri na

sedežu družbe v Spodnji Polskavi, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih
teles skupščine in sprejem predlaganega
dnevnega reda.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Adi Zunec, za preštevalca
glasov Katica Hrastnik in Dragica Sirc.
Sprejme se predlagani dnevni red. Skupšči-
ni bo prisostvovala vabljena notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se sprejme poslovnik o delu skupščine v
predlaganem besedilu.

3. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve za informacije o poteku lastninskega
preoblikovanja delniške družbe SP Polska-
va stavbno pohištvo, d.d., vzame na znanje.

4. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta delniške družbe SP Polskava stavbno
pohištvo, d.d.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se sprejmeta spremembi statuta delniške
družbe SP Polskava stavbno pohištvo, d.d.,
v predlaganem besedilu.

5. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1996 SP Polskava stavbno
pohištvo, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano po-
slovno poročilo za leto 1996.

6. Delitev dobička družbe SP Polskava
stavbno pohištvo, d.d., iz leta 1993, leta
1994, leta 1995 in leta 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se sprejme predlagana delitev dobička za
leto 1993, leto 1994, leto 1995 in leto 1996
v predlaganem besedilu in predlaganem na-
činu.

7. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se za revizorja družbe za poslovno leto
1997 imenuje revizijska družba RFR – Ernst
& Young, Revizijska družba, d.o.o., Dunaj-
ska cesta 106, Ljubljana.

8. Razrešitev začasne uprave in imeno-
vanje novih članov uprave.

Predlog sklepa: skupščina razreši zača-
sno upravo. Za člane nove uprave imenuje:
za predsednika uprave Borisa Jakopina, za
člane uprave za Franca Lončariča in Rober-
ta Frasa.

9. Sklenitev individualne pogodbe o za-
poslitvi s predsednikom in članom uprave.

Predlog sklepa: skupščina pooblasti
predsednika skupščine za podpis individual-
nih pogodbo o zaposlitvi s predsednikom in
člani uprave.

10. Imenovanje in razrešitev prvo in dru-
gostopenjskih organov, ki odločajo o pravi-

cah, obveznostih in odgovornostih zaposle-
nih.

Predlog sklepa: skupščina sklene, da se
za imenovanje in razrešitev prvo in drugo-
stopenjskih organov, ki odločajo o pravi-
cah, obveznostih in odgovornostih zaposle-
nih, pooblasti upravo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z določbami zakona o prevzemih in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno v tajništvu uprave na sedežu druž-
be. Pooblastilo mora biti dostavljeno najka-
sneje 3 dni pred začetkom skupščine v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine v tajništvu uprave na sedežu
družbe pisno prijavili svojo udeležbo in ki
so vpisani v delniško knjigo pri Kli-
rinško-depotni družbi na dan 9. 12. 1997.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda sklicane skupščine je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe, in sicer vsak delovni dan od 9. do
12. ure v času od dneva objave tega sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 16. uri, z istim dnev-
nim redom, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
SP Polskava, stavbno pohištvo, d.d.,

začasna uprava

Št. 163 Ob-4807

Na podlagi 19. člena statuta delniške
družbe Pekarna Vrhnika d.d., Vrhnika, upra-
va družbe vabi delničarje na

sejo skupščine
družbe Pekarna Vrhnika, d.d.,

ki bo v sredo 10. 12. 1997 s pričetkom
ob 12. uri v prostorih družbe Idrijska c. 21,
Vrhnika.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se imenu-
jejo organi skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Logar,

– za preštevalko glasov se imenuje Nad-
ja Slokan.

Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notar Marjan Kotar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me Poslovnik o delu skupščine v besedilu,
kot ga je predlagala uprava.

3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se
skupščina seznani s poročilom uprave o last-
ninskem preoblikovanju podjetja.

4. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1997 imenuje revizijska druž-
ba P&S revizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljub-
ljana.

5. Sprejem spremembe 14. člena statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta skupšči-
na družbe sprejme sklep:

»Štirinajsti člen statuta družbe se spre-
meni tako, da se doda nov, četrti odstavek,
ki se glasi:

‘Družba lahko oblikuje sklad lastnih del-
nic iz namenov določenih v 240. členu za-
kona o gospodarskih družbah. Sklep o obli-
kovanju  sklada lastnih delnic sprejme nad-
zorni svet družbe.’«

6. Seznanitev s poslovanjem v poslovnih
letih 1993, 1994, 1995 in 1996, ter sprejem
sklepa o delitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se
Skupščina seznani s poslovanjem družbe v
poslovnih letih 1993, 1994, 1995 in 1996,
ter sprejme sklep o delitvi dobička, in sicer:

»Dobiček za poslovna leta 1993, 1994,
1995, 1996 s pripadajočo revalorizacijo,
ugotovljen na dan 31. 12. 1996 v višini
190,578.432 SIT se razporedi v rezerve
družbe in nameni prvenstveno za investici-
je.«

7. Obravnava in sprejem sklepa o dolo-
čitvi višine nagrad za člane nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa:  na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep o določi-
tvi višine nagrad za člane nadzornega sveta,
in sicer:

»Članom nadzornega sveta pripada za
njihovo delo sejnina v višini 30.000 SIT na
sejo neto za člana nadzornega sveta in
35.000 SIT neto na sejo za predsednika nad-
zornega sveta.«

8. Imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za člane nadzornega
sveta imenuje:

1. Vasja Truden,

2. Rudolf Kajtner,

3. Andrej Plestenjak.

Udeležba na skupščini in glasovanje

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo na voljo na sedežu
družbe po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih ob 13. uri. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Pekarna Vrhnika, d.d.,
uprava družbe
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Št. 7/97 Ob-4809

Na podlagi 37. člena statuta družbe Uni-
verzale, industrija oblačil Domžale, d.d., za-
časna uprava sklicuje

1. sejo skupščine
Univerzale industrija oblačil Domžale,

d.d.,
ki bo 9. 12. 1997 ob 14. uri v prostorih

družbe v Domažalh, Slamnikarska ulica 4.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, ali je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in zapi-
snikar. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupšči-
na sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
6. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

7. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za leto 1996 z mnenjem začasnega
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1996 po predlogu
začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta.

8. Obravnava in sprejem predloga o do-
kapitalizaciji družbe LB Banke Domžale,
d.d.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Univerzale, d.d., se poveča za 18,837.034
SIT s stvarnim vložkom, ki ga predstavljajo
terjatve LB Banke Domžale, na podlagi ok-
virne pogodbe 2/95 z dne 21. 12. 1995 nas-
proti Univerzale d.d., obračunano po stanju
na dan 25. 4. 1997 in povečano za obraču-
nano revalorizacijo in pripadajoče obresti z
izdajo delnic druge emisije, ki se glasijo na
prinosnika v nominalni vrednosti 1.000 SIT.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvo-

lijo predlagani  kandidati.
10. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1997

se imenuje predlagana revizorska hiša.
11. Določitev višine nagrad članom nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se določi nagrada v predlagani višini.
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 in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe v Domažalah,
Slamnikarska ulica 4.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
niki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje  morebitne

nasprotne predloge k posameznim  točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem ted-
nu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu druž-
be Domžale, Slamnikarska ulica 4, vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno zasedanja
skupščine.

Vljudno vabljeni!
Univerzale Domžale, d.d.,

začasna uprava

Št. 465/97 Ob-4810

Na podlagi 20. člena statuta družbe Gra-
dis Inženiring, d.d., Ljubljana, začasna upra-
va družbe vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Gradis inženiring, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v sredo, 10. 12. 1997 ob 12. uri, v

sejni sobi na sedežu družbe, na Letališki 33
v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otviritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na pedlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta se za pred-
sednika skupščine imenuje Leonardo F. Pe-
klar, za preštevalca glasov pa Matjaž Logar
in Matjaž Košir. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nada Kumar.

3. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me poslovnik skupščine v predloženem be-
sedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

Predlog sklepa: začasna uprava seznani
skupščino s poročilom o lastninskem preob-
likovanju.

5. Uskladitev bilance stanja 1. 1. 1996 z
otvoritveno bilanco.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in mnenja začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o uskladitvi dejan-
skega stanja premoženja 1. 1. 1996 z otvori-
tveno blanco družbe v predlaganem besedi-
lu.

6. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1995 ter obravnava in spre-
jem letnega poročila za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta skupščina sprejme letno poročilo
družbe za leto 1996 v predlaganem besedi-
lu.

7. Sprejem sklepa o delitvi dobička druž-
be.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob mnenju začasnega nadzornega sve-
ta skupščina sprejme sklep o delitvi dobička
v predlaganem besedilu in na predlagan na-
čin.

8. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovni leti 1997 in 1998 imenuje Podbor-
šek revizijska družba k.d. Ljubljana.

9. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta:

1. Skupščina razreši naslednje člane
začasnega nadzornega sveta:

– dr. Rado Bohinc,
– Anton Sovinc,
– Marija Demšar;
2. Skupščina izvoli naslednje člane

nadzornega sveta – predstavnike delničar-
jev:

– dr. Rado Bihnc,
– Ivan Puh, dipl. ek.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta – predstavnikom zaposlenih.

10. Določitev nagrad za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se določi sejnine članom
nadzornega sveta v višini 36.000 SIT neto
za predsednika in 27.000 SIT neto za člane
nadzornega sveta.

11. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: »Družba lahko oblikuje

sklad lastnih delnic do višine 10% od vred-
nosti osnovnega kapitala družbe iz naslova
prostih rezerv. Nadzorni svet družbe lahko
na predlog uprave sprejme pravila poslova-
nja s skladom lastnih delnic. Družba lahko
oblikuje sklad lastnih delnic za nagrado
uprave in za preprečitev škodljivega prev-
zema.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi  pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
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žu uprave družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri So-
nji Vršič, in sicer vsak delovni dan od 10.
do 14. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gradis Inženiring, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Št. 1682 Ob-4812

Uprava družbe Delo Prodaja, družba za
razširjanje in prodajo časopisov, d.d., vabi
delničarje na

4. skupščino
družbe Delo Prodaje,

dne 4. 12. 1997 ob 15. uri v okrogli sejni
sobi Dela v Ljubljani, Dunajska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlogi za

imenovanje organov skupščine Dela Proda-
je, d.d.:

a) predsednica skupščine: Biserka Božič-
nik Križanec,

b) verifikacijska komisija: Bojana Kos
in Julijan Dečman,

c) zapisnikar: Dina Vožič,
d) notar: Mirko Košak.
2. Spremembe statuta Delo Prodaja, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

statuta Delo Prodaje, d.d. v predloženem
besedilu.

3. Uvrstitev delnic Dela Prodaje, d.d. v
borzno kotacijo.

Predlog sklepa: vse delnice Dela Prodaje
se uvrstijo v borzno kotacijo na Ljubljanski
borzi. Sklep izvrši uprava družbe v roku 6
mesecev po sprejemu sklepa. Ta rok se v
primeru objektivnih okoliščin, ki niso na
strani uprave, podaljša. O podaljšanju roka,
za uvrstitev v borzno kotacijo zaradi objek-
tivnih okoliščin, odloča nadzorni svet.

4. Dopolnitev sklepa 3. skupščine z dne
19. 6. 1997.

Predlog sklepa: sklep 3. skupščine o ob-
likovanju sklada lastnih delnic (sklep št. 4)
z dne 19. 6. 1997 se dopolni: »Nadzorni
svet v roku 1 meseca sprejme pravilnik o
oblikovanju in uporabi sklada lastnih del-
nic«.

5. Odpoklic in izvolitev članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa:
a) odpokličejo se člani in nadomestni

člani nadzornega sveta po predlogu nadzor-
nega sveta,

b) v nadzorni svet se izvolita mag. Bran-
ko Pavlin in Jože Mermal.

6. Vprašanja in odgovori delničarjev
Predmeti, o katerih odloča skupščina in

besedilo predlaganih sprememb statuta je
delničarjem dostopno na sedežu družbe, v
tajništvu poslovodstva, Dunajska c. 5/XII.

nadstropje – vsak delovni dan v tednu od
10. do 12. ure.

V skladu z 278. in 288. členom zakona o
gospodarskih družbah morajo biti pisni
predlogi delničarjev obrazloženi in sporo-
čeni družbi v roku enega tedna po objavi
tega sklica.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B, C in E, njiho-
vi pooblaščenci ali zastopniki.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki v roku 3 dni pred skupščino svojo udelež-
bo pisno prijavijo upravi družbe.

Vsaka delnica daje 1 glas.
Navodila za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno. Glasovalno pravico pri vseh toč-
kah dnevnega reda uresničujejo delničarji –
imetniki navadnih delnic oznake A, B in C.

Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno, po poob-

laščencu ali zastopniku na skupščini, na
podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vsto-
pu v dvorano.

Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-

kom zasedanja.
Če skupščina ob uri ne bo sklepčna, bo

ponovno zasedanje istega dne, t.j. 4. 12.
1997 ob 16. uri v istem prostoru.

Pri ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Za upravo Dela Prodaje, d.d.
predsednik uprave

Ob-4808

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 23. točke statuta del-
niške družbe Tehtnica Železniki, d.d., Že-
lezniki sklicujem

1. skupščino
družbe Tehtnica Železniki, d.d.,

ki bo v četrtek, 11. 12. 1997 ob 12. uri v
prostorih družbe, Na Plavžu 79.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnega pred-
sedstva.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se imenuje Darinka Bizant, za za-
pisnikarja Andrej Tušek in za preštevalko
glasov Dominiko Peternelj.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.

2. Poročilo začasne uprave o poteku last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
začasne uprave o poteku lastninskega pre-
oblikovanja podjetja.

3. Letno poročilo družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo za leto 1996 z mnenjem zača-
snega nadzornega sveta.

4. Pokrivanje izgube za leta 1993 do
1996.

Predlog sklepov:
a) sprejme se pokrivanje izgube za leta

1993, 1994 in 1995 po predlogu začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta,

b) sprejme se pokrivanje izgube za leto
1996 po predlogu začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta.

5. Usmeritve poslovanja za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejmejo se usmeritve

poslovanja po predlogu začasne uprave z
mnenjem začasnega nadzornega sveta.

6. Spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe Tehtnica Železniki, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta delniške družbe Želez-
niki, d.d. v predlaganem besedilu.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa: izvolita se člana nadzor-
nega sveta po predlogu začasnega nadzor-
nega sveta.

Z dnem izvolitve članov nadzornega sve-
ta preneha funkcija dosedanjim članom za-
časnega nadzornega sveta.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.

8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta

Predlog sklepa: članom nadzornega sveta
se določijo nagrade v skladu s predlogom.

9. Imenovanje revizorja za leto 1997
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1997 se imenuje revizijska
družba po predlogu začasnega nadzornega
sveta.

10. Vprašanja in pobude delničarjev
Besedilo predlaganih sprememb in do-

polnitev statuta ter gradivo k posameznim
točkam dnevnega reda s predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od objave sklica do pričet-
ka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 14. uri in v istih prostorih. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vse delničarje oziroma njihove poob-
laščence, ki se nameravajo udeležiti
skupščine družbe, vljudno prosimo, da svo-
jo udeležbo predhodno pisno najavijo upra-
vi družbe in sicer najkasneje do ponedeljka,
8. 12. 1997.

Tehtnica Železniki, d.d.,
začasna uprava

direktor

Št. 92 Ob-4811

Na podlagi 30. člena statuta Iskre
Avtoelektrike d.d., Šempeter, uprava druž-
be z začasnim mandatom sklicuje

1. skupščino
Iskra Avtoelektrika d.d.,

Šempeter pri Gorici, Polje 15
ki bo v sredo, 17. 12. 1997 ob 12. uri na

Območni obrtni zbornici v Novi Gorici, Uli-
ca Gradnikove brigade 6.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 1. skupščine in izvolitev de-

lovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Robert Žerjal za preštevalca
glasov Nataša Podlipnik in Karmen Koder-
mac, za notarska opravila se potrdi izbrana
notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice.
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2. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik o delu skupščine v predloženem be-
sedilu.

3. Informacija o poslovanju Iskre Avtoe-
lektrike d.d v letih 1993, 1994 in 1995, spre-
jemanje letnega poročila o poslovanju v le-
tu 1996, odločanje o kritju izgube in razpo-
reditvi dobička za leta od 1993 do 1996.

Predlogi sklepov:
3.1. Skupščina sprejema informacijo o

poslovanju Iskre Avtoelektrike d.d. v letih
1993, 1994 in 1995.

3.2 Skupščina sprejema letno poročilo
uprave o poslovanju Iskre Avtoelektrike d.d.
v letu 1996 z mnenjem nadzornega sveta.

3.3. Izguba iz let 1993, 1994 in 1995,
valorizirana po stanju na dan 31. 12. 1996
znaša 1.429,896.739,38 SIT ostane nepo-
krita, dobiček iz leta 1996, ki na dan 31. 12.
1996 znaša 25,570.203,19 SIT ostane ne-
razporejen.

4. Obravnava in sprejemanje predloga za
dokapitalizacijo družbe.

Predlog sklepov:
4.1 Osnovni kapital družbe, ki znaša

2.694,746.000 SIT se poveča za
424,240.000 SIT tako, da po povečanju zna-
ša 3.118,986.000 SIT.

Povečanje se izvede z izdajo 212.120
navadnih, prosto prenosljivih, imenskih del-
nic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT za
delnico, torej v skupni nominalni vrednosti
424,240.000 SIT. Navedene delnice so ude-
ležene na rezultatih poslovanja družbe od
1. 1. 1997 dalje.

Delnice te emisije vpišejo in prevzamejo
po najnižji ceni 3.252,45 SIT za eno delni-
co, proti vplačilu stvarnih vložkov naslednji
vlagatelji:

– Agencija Republike Slovenije za sana-
cijo bank in hranilnic, Trg republike 3, Ljub-
ljana: 157.857 navadnih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 315,714.000 SIT na pod-
lagi vplačila stvarnega vložka v obliki svoje
terjatve iz pogodbe št. 21/95 z dne 22. 3.
1995 in aneksa št. 1 z dne 15. 4. 1996 v
vrednosti 513,422.048,50 SIT, določeni na
dan 31. 12. 1996, ki jo s Pogodbo o preobli-
kovanju terjatev št. X/97-2 z dne 29. 10.
1997 prenaša na družbo,

– Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana,
Območna enota Nova Gorica, Kidričeva 21:
42.561 navadnih delnic v skupni nominalni
vrednosti 85,122.000 SIT na podlagi vplačila
stvarnega vložka v obliki svoje terjatve ce-
sijske pogodbe št. 81/95 z dne 29. 10. 1997 v
zvezi s pogodbo št. 81/95 z dne 29. 12. 1995
v vrednosti 138,435.883,90 SIT, določeni na
dan 31. 12. 1996, ki jo s pogodbo o preobli-
kovanju terjatev št. X/97-1 z dne 29. 10. 1997
prenaša na družbo,

– Iskra holding d.d. Ljubljana, Kotniko-
va 28: 6.764 navadnih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 13,528.000 SIT na podla-
gi vplačila stvarnega vložka v obliki svoje
terjatve iz pogodbe št. 6/93 z dne 11. 5.
1993 v vrednosti 22,000.000 SIT, določeni
na dan 31. 12. 1996, ki jo s pogodbo o preob-
likovanju terjatev št. X/97-3 z dne 29. 10.
1997 prenaša na družbo,

– Nova KBM Maribor d.d., Področje No-
va Gorica, Kidričeva 11, Nova Gorica: 4.938
navadnih delnic v skupni nominalni vred-

nosti 9,876.000 SIT na podlagi vplačila
stvarnega vložka v obliki svoje terjatve iz
pogodbe št. PG-326/97-0202 z dne 8. 5.
1997 v vrednosti 16,061.006,20 SIT, dolo-
čeni na dan 31. 12. 1997, ki jo s Pogodbo o
preoblikovanju terjatev št. X/97-4 z dne
29. 10. 1997 prenaša na družbo.

Najnižji emisijski znesek za vpis in vpla-
čilo delnice, iz naslova povečanja osnovne-
ga kapitala po tem sklepu, znaša 3.252,45
SIT.

4.2. Prednostna pravica za vpis in prev-
zem delnic iz 2. odstavka 4.1 sklepa je iz-
ključena.

4.3. Uprava je pooblaščena, da s soglas-
jem nadzornega sveta do 30. 6. 1998 enkrat
ali večkrat poveča osnovni kapital družbe
do zneska 3.225,344.000 SIT z izdajo novih
navadnih imenskih delnic, ki so prosto pre-
nosljive in so nominirane na 2.000 SIT za
delnico. Povečanje kapitala se izvede z vpla-
čilom stvarnih vložkov v obliki denarnih
terjatev zaposlenih in bivših zaposlenih v
družbi. Najnižji emisijski znesek za delnico
znaša 3.252,45 SIT.

Navadne delnice iz te emisije so udele-
žene na rezultatih poslovanja družbe od 1. 1.
1997 dalje.

Pooblastilo upravi po tem sklepu se vne-
se v statut družbe.

4.4. Prednostna pravica za vpis in vpla-
čilo novih delnic iz naslova odobrenega ka-
pitala je izključena.

5. Obravnava in sprejemanje sprememb
in dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme skle-
pe za spremembo statuta, ki se nanašajo na
2., 3., 5., nov 6.a, nova 17.a in 18.a člen.

Prednostna pravica delničarjev za vpis
novih delnic iz naslova odobrenega kapitala
je izključena.

Nadzorni svet je pooblaščen za izdelavo
čistopisa statuta z ustreznim preštevilčenjem
členov.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina je za člane

nadzornega sveta, ki so predstavniki delni-
čarjev izvolila: Marijana Groffa, Dušana Še-
šoka, Antona Kožarja, Vlada Uršiča.

Skupščina se je seznanila z izvoljenimi
člani nadzornega sveta - predstavniki zaposle-
nih v nadzornem svetu, ki jih je izvolil svet
delavcev družbe: Cvetka Peršak, Aleksandra
Kokelj, Vojko Križman, Dušan Paškulin.

Z izvolitvijo članov nadzornega sveta je
prenehal mandat in so razrešeni dosedanji
člani nadzornega sveta.

7. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: predsedniku in članom
nadzornega sveta pripada za posamezno se-
jo sejnina, ki je vezana na udeležbo in sicer
za predsednika v višini 500 DEM neto, za
člane v višini 300 DEM netto.

Sejnina se plačuje v tolarjih, preračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije, ve-
ljavnem na dan seje.

8. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina družbe ime-

nuje KPMG Slovenija d.o.o, iz Ljubljane za
revizorja računovodskih izkazov Iskre Av-
toelektrike d.d. za leto 1997.

9. Informacija o poslovanju družbe v te-
kočem letu, vprašanja in pobude delničar-
jev.

Predlagatelj sklepov pod 6. in 8. točko je
nadzorni svet, ostalih pa skupaj uprava in
nadzorni svet.

Poslovnik o delu skupščine, predlog
sprememb in dopolnitev statuta, računovod-
ski izkazi za leta 1993, 1994, 1995 in 1996,
letno poročilo uprave o poslovanju Iskre
Avtoelektrike d.d. v letu 1996 z mnenji nad-
zornega sveta k poslovnem poročilu in pred-
logu razporejanja izgube in dobička, poro-
čilo uprave o konverziji dela obveznosti v
kapitalske vložke in z utemeljitvijo za iz-
ključitev prednostne pravice delničarjev je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
vsak delovnik med 9. in 14. uro do zaseda-
nja supščine pri Nadji Kante.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo za zastopanje mora biti pi-
sno in se hrani na sedežu družbe ves čas
pooblastilnega razmerja.

Pravico udeležbe na skupščini imajo le
delničarji vpisani v knjigo delničarjev ter
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
v skladu z 32. členom statuta prijavili ude-
ležbo na skupščini vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine.

Udeleženci prijavijo svoj prihod na za-
sedanje v prostoru, kjer bo potekala skupšči-
na, vsaj uro pred začetkom zasedanja. Tam
bodo podpisali potrdila o prisotnosti in prev-
zeli glasovalna sredstva. Udeležence napro-
šamo, da glasovalna sredstva prevzamejo
vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.

Morebitne nasprotne predloge z razum-
no obrazložitvijo delničarji sporočijo upra-
vi družbe v sedmih dneh od objave sklica
skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Iskra Avtoelektrika, d.d.,
Šempeter pri Gorici

predsednik uprave
predsednik nadzornega sveta

Razne objave

Št. 7 Ob-4765

Phare Cross-Border Cooperation Pro-
gramme, Program prekmejnega sodelova-
nja Slovenija/Italija TIMAV/KRAŠKI
PARK, Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, objavlja

razpis
za sofinanciranje projektov iz sredstev

Phare,
ki bodo potekali na območju bodočega

Kraškega regijskega parka. Osnovni namen
razpisa je spodbujanje trajnostnega razvoja,
upravljanje in sodelovanje prebivalstva pri
nastajanju parka.

Sofinanciranje iz programa Phare, pro-
grama prekmejnega sodelovanja Sloveni-
ja/Italija, je namenjeno razvojnim študijam,
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ki podpirajo trajnostni razvoj ter njihovemu
uresničevanju, sanacijskim programom in
renaturacijskim načrtom ter izobraževalnim
programom, vezanim na spoznavanje in
predstavitev Krasa. Posamezen projekt bo
lahko sofinanciran v vrednostni od 1.000 do
10.000 ECU. Rok za oddajo projektov je 8.
december 1997 do 12. ure.

Pri razpisu lahko enakopravno sodelujejo
vse neprofitne pravne in fizične osebe iz dr-
žav članic Evropske unije ali iz držav, ki so
upravičene do pomoči iz programov Phare.
Razpis ni namenjen političnim organizacijam.

Informacije in navodila ponudnikom za
sodelovanje pri razpisu dobite v Regional-
nem centru za okolje za srednjo in vzhodno
Evropo (REC – Slovenija), Slovenska c. 5,
1000 Ljubljana, tel. 061/125-68-60, tel/faks
061/125-70-65.

Regionalni center za okolje
za vhodno in srednjo Evropo

Ljubljana

Ob-4737

Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27, Celje na podlagi 17.
člena statuta MO Celje ter 7. člena odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
urejanja prometne in neprometne signaliza-
cije v Mestni občini Celje in koncesijski akt
(Ur. l. RS, št. 37/97), objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja

neprometne signalizacije v Mestni občini
Celje

1. Predmet koncesije: izvajanje gospo-
darske javne službe urejanja neprometne
signalizacije v Mestni občini Celje na, ob
ali nad javnimi površinami v lasti Mestne
občine Celje.

Urejanje neprometne signalizacije za-
jema:

– izdelava vseh vrst neprometne signali-
zacije,

– postavljanje, zamenjevanje, dopolnje-
vanje, odstranjevanje in vzdrževanje nepro-
metne signalizacije,

– izdelava katastra neprometne signali-
zacije,

– druge dejavnosti, ki po svoji naravi
sodijo v ta okvir ali pa so določene z veljav-
nimi predpisi.

Gospodarska javna služba urejanja ne-
prometne signalizacije se izvaja na celot-
nem območju Mestne občine Celje v skladu
z zakoni, odloki, podzakonskimi predpisi in
tehničnimi pravili.

Ta razpis ne obsega urejanja neprometne
signalizacije na javnih površinah, ki so v
lasti ali pristojnosti države.

Čas trajanja koncesije ne more biti krajši
od tri in ne daljši od šest let.

Izvajalec gospodarske javne službe mo-
ra v enem mesecu po prevzemu koncesije
izdelati kataster neprometne signalizacije.

2. Minimalni tehnični, kadrovski in dru-
gi pogoji za pridobitev koncesije:

– da so registrirani za izvajanje razpisa-
ne dejavnosti in, da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

– da podajo zagotovila, da bodo zagoto-
vili ustrezno število delavcev, usposoblje-
nih za izvajanje prevzetih del,

– da razpolagajo s potrebnimi minimal-
nimi prostorskimi in tehničnimi sredstvi za
izvajanje dejavnosti (delavnica za popravi-
lo signalizacije, sredstva za prevoz in posta-
vitev signalizacije in opreme, sredstva za
vzdrževanje, sredstva za izdelavo in vode-
nje katastra).

3. Gradiva, ki jih mora ponudnik predlo-
žiti:

– poslovni načrt z odprto kalkulacijjo cen
za časovno obdobje 1 leta,

– načrt ureditve celotnega območja
Mestne občine Celje (prioritetna območja,
oblikovanje, osnovni principi nameščanja
oziroma pritrjevanja neprometnih znakov)
z novo neprometno signalizacijo,

– načrt ureditve obstoječe neprometne
signalizacije oziroma princip poenotenja iz-
gleda obstoječe neprometne signalizacije,

– predlog koncesijske dajatve v SIT na
leto,

– reference,
– predlog časovnega obdobja za katere-

ga so pripravljeni prevzeti koncesijo.
4. Višina in način položitve varščine
Interesenti za pridobitev koncesije mo-

rajo predložiti predlog o višini varščine za
zavarovanje kvalitetnega in popolnega iz-
vajanja gospodarske javne službe. Minimal-
na varščina za koncesijo je 1,000.000 SIT.

Vplačilo varščine je pogoj za sklenitev
koncesijske pogodbe. Varščino vplača kon-
cesionar po dokončnosti odločbe o izbiri in
pred podpisom koncesijske pogodbe na žiro
račun Mestne občine Celje - podpartija
“varščina za koncesije”.

Rok za položitev varščine je 15 dni po
prejetju odločbe o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

Vse ostale pogoje in pravice predpisuje
odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe urejanja prometne in neprometne sig-
nalizacije v MOC in koncesijski akt (Ur. l.
RS, št. 37/97).

5. Kriteriji za izbor
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

2. točke tega javnega razpisa,
– popolnost zahtevanega gradiva,
– kvaliteta in realnost predloženih pla-

nov in načrtov urejanja neprometne signali-
zacije,

– kvaliteta in obseg predlaganega stan-
darda,

– višina predlagane koncesijske dajatve,
– druge ugodnosti ponudnika v smislu

dodatnega izboljšanja ureditve neprometne
signalizacije.

6. Organ, ki izbere koncesionarja
O izbiri med prijavljenimi ponudniki, v

upravnem postopku, odloča Komunalna di-
rekcija Mestne občine Celje.

7. Kontaktna oseba je Zoran Veljković,
dipl. inž., tel. 063/484822-331, od 8. do
9. ure.

8. Pismene ponudbe z zahtevanimi do-
kazili morajo biti oddane v zapečateni ku-
verti z naslovom: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27, Celje s
pripisom “Ne odpiraj - ponudba za koncesi-
jo neprometna signalizacija”.

Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane
le pravilno opremljene in popolne ponudbe,
ki bodo prispele na naslov koncedenta (MOC
- Komunalna direkcija) do vključno 31 dni
po objavi v Uradnem listu RS.

Odpiranje bo naslednji dan po zaključe-
nem zbiranju ob 11. uri v sejni sobi Komu-
nalne direkcije, Prešernova 27. Kolikor je
to dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi
naslednji delovni dan ob isti uri.

O izbiri koncesionarja bodo ponudniki
obveščeni najkasneje 15 dni po odpiranju
ponudb.

Izbranemu koncesionarju bo izdana od-
ločba in na njeni podlagi, po pravnomočno-
sti, sklenjena koncesijska ponudba.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Ob-4799

Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice, na
podlagi sklepa 27. seje Občinskega sveta
občine Jesenice z dne 24. 4. 1997 objavlja

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Dvosobno stanovanje št. 28 v veliko-

sti 52,17 m2 v 6. nadstropju na Jesenicah, C.
M. Tita 18. Stanovanje je bilo zgrajeno leta
1995 in je še nezasedeno. Izklicna cena za
stanovanje je 8,714.198,00 SIT z možnostjo
obročnega odplačevanja. Prvi polog v višini
najmanj 30% ponujene cene mora biti naka-
zana v 15. dneh po podpisu kupoprodajne
pogodbe, najdaljša doba odplačevanja pa je
pet let.

2. Garaža št. 1 na Hrušici, Hrušica 57, v
velikosti 18,02 m2. Garaža je zidana, zgra-
jena leta 1993 in še nazasedena. Izklicna
cena je 1,230.504 SIT z možnostjo obročne-
ga odplačevanja. Prvi polog v višini naj-
manj 30% ponujene cene mora biti nakazan
v 15. dneh po podpisu kupoprodajne pogod-
be, najdaljša doba odplačevanja pa je tri
leta.

3. Garaža št. 2 na Hrušici, Hrušica 57, v
velikosti 21,73 m2. Garaža je zidana, zgra-
jena leta 1993 in še nezasedena. Izklicna
cena je 1,483.843 SIT z možnostjo obročne-
ga odplačevanja. Prvi polog v višini naj-
manj 30% ponujene cene mora biti nakazan
v 15. dneh po podpisu kupoprodajne pogod-
be, najdaljša doba odplačevanja pa je tri
leta.

4. Garaža št. 3 na Hrušici, Hrušica 57, v
velikosti 19,41 m2. Garaža je zidana, zgraje-
na leta 1993 in še nezasedena. Izklicna cena
je 1,325.421 SIT z možnostjo obročnega od-
plačevanja. Prvi polog v višini najmanj 30%
ponujene cene mora biti nakazan v 15. dneh
po podpisu kupoprodajne pogodbe, najdaljša
doba odplačevanja pa je tri leta.

5. Garaža z drvarnico na Jesenicah, Ki-
dričeva 24 v velikosti 13,94 m2. Starost ga-
raže je ocenjena na ca. 50 let. Izklicna cena
je 254.636 SIT. Ponujeno kupnino je treba
plačati v 15. dneh po podpisu kupoprodajne
pogodbe.

V primeru obročnega odplačevanja se
glavnica revalorizira s temeljno obrestno
mero skladno s predpisi in obrestuje z
obrestno mero, ki je enaka obrestni meri
Stanovanjskega sklada RS za stanovanjske
kredite ter trenutno znaša 2,75% letno.

Znesek varščine v višini 10% od izklic-
ne cene mora vsak ponudnik plačati pred
potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudbi z točno določeno ceno in plačil-
nimi pogoji mora biti priloženo:
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– dokazilo, da je ponudnik nakupa polo-
žil varščino 10% izhodiščne prodajne cene
na žiro račun Občine Jesenice pri APP, št.
51530-630-50155, sklic 780-0011. Ponud-
nikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli,
bomo varščino brezobrestno vrnili v petih
dneh po sprejemu odločitve, da se njihova
ponudba ne sprejme. Ponudniku, katerega
ponudba bo sprejeta, bo varščina všeta v
kupnino.

– fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o državljanstvu, pravne osebe pa izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejše od
meseca dni ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe.

Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
dneva objave razpisa. Ponudbe morajo biti
poslane v zaprti kuverti z označbo:” Ponud-
ba za prodajo nepremičnin - ne odpiraj!” na
naslov Občina Jesenice, Titova 78, Jeseni-
ce. Na kuverti mora biti vidna identifikacija
ponudnika.

Prodajalec bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval ponujeno ceno, način
plačila ter plačilno sposobnost kupca.

Ponudbe se bodo odpirale 25. 11. 1997
ob 12. uri v konferenčni sobi Občine Jese-
nice. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v petih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ponudba ne zavezuje prodajalca k sklenitvi
pogodbe.

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
skleniti pogodbo v petnajstih dneh po spre-
jemu obvestila s strani prodajalca. Če po-
nudnik po svoji krivdi v tem roku ne sklene
pogodbe s prodajalcem, pripada varščina
prodajalcu.

Prometni davek na promet nepremičnin
plača prodajalec, druge dajatve in stroške v
zvezi s prenosom lastništva pa plača kupec.

Nepremičnine bomo prodali po sistemu
“Videno - kupljeno”. Poznejših reklamacij
ne bomo upoštevali.

Vse dodatne informacije o nakupu ne-
premičnin so na voljo po telefonu 81 - 040
pri Alenki Justin, kjer se lahko dogovorite
tudi o ogledu.

Občina Jesenice

Ob-4800

Zavod za zdravstveno zavarovanje, Ob-
močna enota Krško, Bohoričeva 9, na pod-
lagi sklepa UO, številka 02 02/59-8/97, z
dne 9. 10. 1997, razpisuje

prodajo nepremičnine
z zbiranjem pisnih ponudb

stoječe na parceli št. 696, št. zemljiško-
knjižnega vložka 216, k.o. Brežice, in sicer
poslovnega prostora v I. nadstropju
poslovnega objekta na Cesti prvih borov 11,
Brežice, ki obsega 2 vhodna prostora, 2
predprostora, sanitarije za stranke, sanitari-
je osebja, prostor za čistila in 10 pisarniških
prostorov, v skupni izmeri 239,36 m2, s pri-
padajočim stavbnim zemljiščem.

Nepremičnina je locirana v strnjenem de-
lu starega mestnega jedra Brežic.

Izklicna cena poslovnega prostora z zem-
ljiščem je 21,615.016 SIT.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Prijavo na razpis lahko pošljejo fizič-

ne osebe, ki priložijo potrdilo o državljan-
stvu RS in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v RS.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti po-
trdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% na-
vedene izklicne cene. Varščino je potrebno
poravnati na žiro račun ZZZS, OE Krško,
Bohoričeva 9, št. 51600-609-50176, odprt pri
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, podružnica Krško. Varščino je
potrebno vplačati najkasneje do zaključka
zbiranja ponudb, s pripisom “varščina”.

2. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave.

3. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6

za pravne osebe ali fotokopijo potrdila o
državljanstvu RS za fizične osebe ter

– potrdilo o vplačilu varščine.
4. Komisija se bo o izbiri ponudnika od-

ločila v roku 10 dni po poteku roka za zbira-
nje ponudb.

5. Prednost pri nakupu bo imel ponud-
nik, ki bo ponudil višjo ceno ali ugodnejše
plačilne pogoje s tem, da mora biti ponuje-
na cena za nakup nepremičnine najmanj ena-
ka izklicni ceni. Prodajalec ima pravico, da
po lastni presoji ne sklene pogodbe z nobe-
nim ponudnikom in v tem primeru razpis
ponovi.

6. Prometni davek ter vsa druge dajatve
ter stroške v zvezi s prenosom lastništva
plača kupec.

7. Varščina bo uspešnemu ponudniku
vračunana v kupnino, neuspešnim ponudni-
kom pa brez obresti vrnjena v roku 5 dni po
odpiranju ponudb.

8. Izbrani ponudnik mora skleniti pogod-
bo o nakupu nepremičnine najkasneje v ro-
ku 10 dni po končani izbiri, kupnino pa
vplačati v pogodbenem roku, sicer bo po-
godba razveljavljena, varščina pa ne bo vr-
njena.

9. Kupec lahko pridobi lastninsko pravi-
co na nepremičnini šele po plačilu celotne
kupnine.

10. Za prodano nepremičnino velja klav-
zula “videno–kupljeno”, zato se kasnejše
reklamacije ne upoštevajo.

11. Pisne ponudbe pošljite na naslov
ZZZS, OE Krško, Bohoričeva 9, 8270 Krš-
ko, priporočeno, v zaprti kuverti z označbo
“Ponudba”.

Ogled nepremičnine je možen po pred-
hodni najavi po tel. 0608/21-248 oziroma
na sedežu Območne enote Krško, kjer lahko
interesenti dobijo dodatna pojasnila.

ZZZS, OE Krško

Št. 11/97 Ob-4801

Silan, d.o.o., Podjetje za promet z nepre-
mičninami, Ljubljana, Dalmatinova 10, ob-
javlja na podlagi pooblastila družbe
AM-BUS, d.o.o., Ljubljana, Celovška 180,
kot prodajalca

javno dražbo
za prodajo nepremičnine – del objekta v

Ljubljani, Celovška 172 (bivša
Jugotehnika), s pripadajočim

funkcionalnim zemljiščem, kar vse
predstavlja parc. št. 217/3, stavbišče s

poslovno stavbo 986 m2, dvorišče 581 m2,
vpisano v vl. št. 3640 k.o., Zgornja Šiška

1. Prodajna enota: del skladišča v kleti,
v izmeri 386,25 m2 in pripadajoče dvorišče.

2. Izklicna cena znaša 100.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
banke Slovenije na dan plačila.

Dvig izklicne cene je min 1.000 DEM.
3. Javna dražba bo 21. 11. 1997 ob 9. uri

na sedežu družbe Silan, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 10, v pisarni direktorja.

4. Dražitelj mora najkasneje pet dni pred
javno dražbo vplačati varščino v višini 20%
izklicne cene, in sicer na žiro račun družbe
Silan, d.o.o., št. 50101-601-87972. Potrdilo
o vplačani varščini morajo dražitelji predlo-
žiti dražbeni komisiji pred pričetkom draž-
be. Plačilo preostalega dela kupnine se do-
loči s pogodbo.

5. Uspešnemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspešnemu pa bo vrnje-
na v 5 dneh po končani dražbi v nominal-
nem znesku brez obresti. Kupoprodajno po-
godbo mora uspešni dražitelj skleniti s pro-
dajalcem v 8 dneh po končani javni dražbi.

6. Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo
predložiti originalno potrdilo o državljans-
tvu RS ali njegovo overjeno fotokopijo.
Pooblaščenci, ki sodelujejo na dražbi za
pravne osebe, morajo predložiti overjeno
pooblastilo dražitelja in overjen izpisek iz
sodnega registra iz katerega je razvidno, da
ima pravna oseba sedež v Sloveniji.

7. Prometni davek in vse ostale stroške v
zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

8. Nepremičnina se prodaja po načelu vi-
deno-kupljeno.

Za vse informacije in dogovore o ogledu
nepremičnine se lahko interesenti obrnejo
na podjetje Silan, d.o.o., Dalmatinova 10,
Ljubljana, tel. 061/133-31-38, faks
061/133-62-15.

Silan, d.o.o., Ljubljana

Št. 942 Ob-4802

Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
Strma ul. 8, Maribor, v skladu s sklepom
nadzornega sveta družbe z dne 13. 10. 1997
razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

Predmet prodaje:

1. Poslovna zgradba, stavbno zemljišče
z zunanjo ureditvijo, na Tržaški cesti 13 v
Mariboru.

Zemljiško knjižni podatki: številka vlož-
ka 58, k.o. Ob železnici, parcelna številka
829/2, 829/3 in 829/4.

Poslovne zgradbe imajo 2109 m2 neto
površine, od tega predstavljajo:

– poslovno-proizvodni prostori:
1576 m2,

– garaže: 314 m2,

– nadstrešnica: 219 m2.

Zunanja ureditev poslovnih zgradb ob-
sega:

– asfaltne površine 1515 m2,

– kanalizacijsko omrežje,

– zunanjo kabelsko razsvetljavo,

– zelenice 600 m2.

Ocenjena prometna vrednost poslovnih
zgradb z zunanjo ureditvijo je 248,477.700
SIT.

Za navedene nepremičnine je možna pro-
daja po delih, oziroma posameznih prosto-
rih v objektu.
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2. Stanovanja
2.1 Enosobno stanovanje št. 92 v izmeri

40,70 m2 na Cesti zmage, Maribor. Ocenje-
na prometna vrednost zasedanega stanova-
nja je 4,623.300 SIT.

2.2 Dvosobno stanovanje št. 4/I v izmeri
58,96 m2, Ul. Frana Kovačiča 11, Maribor.
Ocenjena prometna vrednost zasedanega
stanovanja je 6,087.075,20 SIT.

2.3 Dvosobno stanovanje št. 9/II v izme-
ri 45,85 m2, Kamniška ulica št. 31, Maribor.
Ocenjena prometna vrednost zasedanega
stanovanja je 3,651.823,50 SIT.

2.4 Garsonjera št. 8/II v izmeri 21,41 m2,
Kamniška ulica 31, Maribor. Ocenjena pro-
metna vrednost zasedanega stanovanja je
1,935.185,50 SIT.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo priložiti izpisek iz
sodnega registra Republike Slovenije, ozi-
roma potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje in dejavnost,
ki jo nameravajo opravljati.

Vse stroške prodaje nepremičnin in pre-
nosa pravic na kupca, davke, takse in drugo
plača kupec.

Pravočasno prispele ponudbe bo ocenila
komisija.

Prednosti pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno in ugodnejše plačilne
pogoje.

Vse nepremičnine so naprodaj po siste-
mu “videno – kupljeno”.

Najugodnejši ponudnik, oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 15
dni po prejemu obvestila o izbiri in plačati
kupnino v pogodbeno določenih rokih.

Komisija bo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika odločila v roku 10 dni po poteku
roka za oddajo ponudb.

Rok za oddajo ponudb: ponudbo, izdela-
no v skladu z razpisom morajo ponudniki
oddati v tajništvu JKP Nigrad, d.d., v Stra-
mi ul. 8, Maribor, najpozneje v roku 30 dni
po objavi razpisa.

Ponudbe lahko ponudniki oddajo tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo na se-
dež podjetja prispeti najkasneje do izteka
roka za oddajo ponudb.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin”.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko posamezni ponudniki dobijo vsak
delovni dan med 8. in 9. uro pri Zlatiborju
Krajnčiču, inž. (tel. 062/23-696) ali Slavku
Bunderlu, dipl. inž. (tel. 062/225-351) na
sedežu podjetja v Stmi ul. 8 v Mariboru.

Nigrad, d.d., Maribor

Ob-4803

TIMA Holding, d.d., Svetozarevska 10,
Maribor, objavlja na podlagi sklepa skupš-
čine z dne 23. 5. 1997

zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov na

Svetozarevski 10 v Mariboru
1. Poslovni prostori obsegajo v naravi

pisarne št. 210 (17,25 m2), 211 (21 m2),
224 (29,22 m2), 225 (23,73 m2), 226
(36,58 m2), 227 (41 m2), 220 (7,65 m2) in

kopirnica (5,90 m2) ter sejna soba št. 216 in
217 (93,14 m2) v II. nadstropju, s pripadajo-
čimi skupnimi prostori neto površine
269,57 m2.

Pisarne, ki so predmet prodaje, so odda-
ne v najem in so zasedene.

Prednost pri nakupu imajo dosedanji na-
jemniki.

2. Izklicna cena za m2 pisarne neto povr-
šine znaša 1.650 DEM, za sejno sobo ter
sobo št. 220 1.450 DEM in za kopirnico
1.000 DEM plačljivo v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.
V ceno ni zajet strošek investicijskega vzdr-
ževanja (rekonstrukcija kotlarne) v višini
80 DEM/m2.

3. Ponudbe je potrebno poslati 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov pro-
dajalca TIMA Holding, d.d., Svetozarevska
10, Maribor.

4. Pravico do nakupa imajo vse pravne
in fizične osebe, če plačajo 20% izklicne
cene kot varščino na ŽR 51800-601-63914
in o tem predložijo dokazilo oziroma če
plačajo varščino do predpisanega roka.

5. Najugodnejši ponudnik mora skleniti
pogodbo najkasneje v petih dneh po pisme-
nem obvestilu, da je izbran in plačati kupni-
no v osmih dneh po sklenitvi pogodbe.

Plačilo s poboti ni možno.
Plačano varščino bomo kupcu vračunali

v ceno, drugim udeležencem pa vrnili takoj
oziroma najkasneje v 10 delovnih dneh.

6. Možen je nakup posamezne pisarne.
7. Nepremičnina je naprodaj po načelu

videno kupljeno.
8. Davek na promet nepremičnin in vse

druge stroške, povezane s prenosom lastniš-
tva plača kupec.

9. Ogled prostorov po predhodnem do-
govoru na tel. 062/20-991, vsak delovnik
od 8. do 15. ure, pri Mlekužu.

TIMA Holding, d.d., Maribor

Št. 621-6/97-2186 Ob-4804

Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer,
objavlja na podlagi Meril za sofinanciranje
programov športa v občini Ljutomer iz sred-
stev javnih financ

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Ljutomer iz sredstev javnih
financ za leto 1998

I. Splošni podatki
1. Programi športa se vrednotijo po Me-

rilih za sofinanciranje programov športa v
občini Ljutomer iz sredstev javnih financ,
ki jih je sprejela skupščina Športne zveze
Ljutomer.

2. Izvajalci programov so lahko športna
društva in zavodi, če so registrirani za
opravljanje dejavnosti na tem področju.

II. Programi vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedeno odgovorno

osebo,
– število registriranih članov,
– vsebino za populacijo, kateri je vadba

namenjena (vadbeno skupino, ekipo ali po-
sameznika),

– kadrovsko zasedbo z navedbo strokov-
ne kvalifikacije,

– terminski plan (urnik) in kraj vadbe,
– poimenski seznam vadečih.

III. Drugi programi športa
Izobraževanje strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovne nazive (vaditelj, učitelj, inštruktor ali
trener),

– poimenski seznam kandidatov za stro-
kovno izpopolnjevanje kadrov (licenciranje,
seminarji...),

– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vad-
bi v športnem društvu.

Športne prireditve v letu 1998:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
Kategorizirani športniki:
– ime in priimek,
– športna panoga,
– kategorija/razred,
– datum začetka in konca trajanja statu-

sa.
Ostali programi športa:
– (kasaštvo, motorno zmajarstvo, pla-

ninstvo, šah, taborniki in skavti),
– naziv izvajalca,
– vsebina programa,
– seznam vadečih,
– finančni načrt.
Investicijsko vzdrževanje objektov in na-

prav, nabava in obnova opreme
Vloga mora vsebovati opis del na objek-

tih in napravah ter naziv opreme s predra-
čunsko vrednostjo.

IV. Končna določila
Rok za dostavo programov športa je

30. november 1997, na naslov: Agencija za
šport Ljutomer, Prešernova 32, 9240 Ljuto-
mer s pripisom “razpis”.

Obvestilo o višini odobrenih sredstev bo
dano, takoj ko bo sprejet proračun Občine
Ljutomer.

Z izvajalci športnih programov se skle-
nejo pogodbe.

Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 069/84-101 na Agenciji za šport
Ljutomer.

Občina Ljutomer

Št. 906/97 Ob-4805

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Hmezad KZ Trnava, z.o.o.,

Trnava 5a, Gomilsko.
Predmet prodaje:
– 371 navadnih delnic Banke Celje, d.d.,

po ceni 13.500 SIT za eno delnico,
– 38 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., po ceni 13.500 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 25. 11. 1997. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Banka Celje, d.d., Celje
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Ob-4806

Ljubljanska banka - Banka Domžale,
d.d., Domžale, v skladu s statutom Ljub-
ljanske banke - Banke Domžale, d.d., Dom-
žale, objavlja ponudbo, ki jo je banki posre-
doval delničar Helios, Podjetje za opravlja-
nje zunanjetrgovinskih in drugih poslovnih
storitev, d.o.o., Količevo 2, Domžale za

odkup

– 3.272 rednih delnic LB - Banke Dom-
žale, d.d., Domžale.

Delnice se ponujajo po ceni 15.280 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca št. 50120-601-30580.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Ljubljanske
banke - Banke Domžale d.d., ki v roku
15 dni od dneva objave tega oklica v Urad-
nem listu Republike Slovenije pisno sporo-
čijo banki, da sprejemajo ponudbo.

Delničarji LB - Banke Domžale d.d., ki
imajo v skladu z določili Statuta LB - Banke
Domžale d.d., Domžale, prednostno pravi-
co odkupa, morajo upoštevati določila za-
kona o bankah in hranilnicah, po katerih
lahko posamezni delničar pridobi več kot
15% delnic s pravico do upravljanja banke,
le s predhodnim soglasjem Banke Sloveni-
je.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

LB - Banka Domžale, d.d.

Ob-4759

ASSISTANCE CORIS LJUBLJANA,
Celovška 206, Ljubljana, preklicuje spodaj
navedene police zdravstvenega zavarovanja
CORIS: 16819, 25882, 25886, 25908,
13960, 15611, 15612, 15613, 15614, 15615,
14537, 14546, 13287, 13288, 13289, 13290,
17030, 14701, 12278.

Ob-4760

Ading, d.o.o., Središka 4, 1000 Ljublja-
na, preklicuje štampiljko okrogle oblike, ve-
likosti 2,5 cm–3 cm z vsebino: ADING,
d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve.

Ob-4761

TIB Petrol transport, d.d., Ilirska Bistri-
ca, Šercerjeva 17, preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z vsebino: TIB PETROL
TRANSPORT, TIB PETROL, TRANS-
PORT, d.d., Il. Bistrica, Šercerjeva 17, 6250
Il. Bistrica, 6-0.

Dobranič Boris Okrepč. Vesela Š, Stu-
deno 90, Postojna, preklicuje original pri-
glasitveni list. g-68223

Niko Transport d.o.o., Perovo 26, Kam-
nik, preklicuje COP dokument št. 00966 in
00971, izdanih s strani Ministrstva za pro-
met in zveze za vozili reg. št. LJ NT - 03 in
LJ NT - 08. s-68220

Požar Sonja s.p., Gostišče Požar Vrhpo-
lje 29, Moravče, preklicuje priglasitveni list
opr. št. 6-1096-94, mat. št. 5909099.
g-68080

Šauperl Miran, Pesnica 41/a, Pesnica pri
Mariboru, preklicuje odločbe in obrtno
dovoljenje št. 043785/0567/0075/1995.
g-68034

Štravs Veronika, Ulica Janeza Rožiča 27,
Ljubljana, preklicuje odločbo o obrtnem do-
voljenju št. 034108/4017/00-37/1995.
s-68051

Volavšel Emilija, Kostrivnica, preklicu-
je listino. p-68010

Potne listine

Ajdovnik Jernej, Brecljevo 22a, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. AA 162128. p-68061

Blatnik Barbara, Tabor 12c, Tabor, potni
list št. BA 517383, izdala UE Žalec. p-68037

Bobič Bogoljub, Lovska 16, Ljubljana,
potni list št. AA 762852. s-68094

Bobič Mojca, Lovska 16, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 762851. s-68096

Bobič Vasja, Lovska 16, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 762854. s-68095

Cigut Zlatko, Cuber 35 Moravske Topli-
ce, Murska Sobota, potni list št. AA 941365,
izdala UE Murska Sobota. p-68025

Cvetkovič Claudia, Vadnalova ulica 2,
Dobova, potni list št. BA 291616, izdalaUE
Brežice. p-68020

Čebulj Pavel, Trg 10, Prevalje, potni list
št. AA 351438, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-68225

Čeh Tatjana, Krožna cesta 54, Koper,
potni list št. BA 575870, izdala UE Koper.
s-68211

Duh Tomaž, Ravenska cesta 6, Beltinci,
potni list št. BA 307008, izdala UE Ljuto-
mer. p-68058

Fajt Nikita, Žigoni 20, Renče, potni list
št. AI 51162, izdala UE Nova Gorica.
g-68093

Gorišek Nataša, Oničeva 2, Žalec, potni
list št. AA 252411, izdala UE Žalec. s-68111

Gržinič Ksenija, Cesta na Markovec 9,
Koper, potni list št. BA 401334, izdala UE
Koper. g-68224

Gutnik Marija, Unec 71, Rakek, potni
list št. AA 636796, izdala UE Cerknica.
s-68135

Hajdinjak Darko, Lastomerci 20, Gornja
Radgona, potni list št. AA 223862, izdala
UE Gornja Radgona. p-68053

Hajduković Rok, Glavarjeva 49, Ljub-
ljana, potni list št. BA 662250. s-68230

Horvat Rudolf, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 52, Slovenj Gradec, potni list št. AA
192986, izdala UE Slovenj Gradec. g-68155

Jakob Gregor, Prožinska vas 49č, Štore,
potni list št. BA 429914, izdala UE Celje.
g-68162

Japelj Boštjan, Delavska 43, Kranj, pot-
ni list št. BA 677703, izdala UE Kranj.
s-68159

Jemenšek Igor, Ulica Sagadinova 4, Slo-
venska Bistrica, potni list št. BA 203767,
izdala UE Slovenska Bistrica. p-68054

Jugovac Jasna, Ulica Generala Levični-
ka 7/C, Koper, potni list št. BA 229649,
izdala UE Koper. g-68097

Kajtazović Asmira, Resljeva 48, Ljub-
ljana, potni list št. AA 451449. s-68033

Kalan Milinović Darja, Resljeva 34,
Ljubljana, potni list št. AA 762591. s-68110

Kmetec Branko, Rasbergerjeva 29, Ma-
ribor, potni list št. AA 193996, izdala UE
Maribor. p-68023

Konrad Urši, Francetova 14, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 192725, izdala UE
Slovenj Gradec. g-68156

Kop Blaž, Stožice 23/B, Ljubljana, potni
list št. AA 110296. s-68107

Kores Jernej, Cesta 27. aprila 31, Ljub-
ljana, potni list št. BA 499991. s-68179

Kozole Matej, Bevke 141, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 70096, izdala UE Vrhnika.
s-68221

Lekše Petra, Clevelandska 29, Ljublja-
na, potni list št. BA 130742. s-68055

Marn Matjaž, Clevelandska 43, Ljublja-
na, potni list št. AA 936586. s-68054

Mars Barbara, Polje 27, Zagorje ob Savi,
potni list št. AA 998423, izdala UE Zagorje
ob Savi. p-68002

Marušič Marko, Sketova 4, Ljubljana,
potni list št. AA 598140, izdala UE Ljublja-
na. s-68214

Miljušević Srečko, Bidovčeva 13/a, Ko-
per, potni list št. AA 202708, izdala UE
Koper. g-68157

Milosević Branka, Groharjeva 10, Kam-
nik, potni list št. BA 460972, izdala UE
Kamnik. s-68232

Munič Saša, Cesta krških žrtev 24, Kr-
ško, potni list št. AA 851444, izdala UE
Krško. g-68100

Mušič Sonja, Depala vas 84, Domžale,
potni list št. AA 897897, izdala UE Domža-
le. s-68057

Omejec Janez, Valjavčeva 11, Kranj,
potni list št. BA 594506, izdala UE Kranj.
s-68046

Pergar Aljoša, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, potni list št. BA 124755. s-68215

Peršič Jure, Tolstojeva 30, Ljubljana,
potni list št. AA 19393. s-68242

Petrovič Dejan, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list št. BA 334347, izdala UE Ljublja-
na. s-68101

Pevnik Katarina, Ulica IX. korpusa 8,
Izola, prepustnico št. AI 109993, izdala UE
Izola. g-68040

Pintar Luka, Janezovo polje 14, Ljubno
ob Savinji, potni list št. AA 192510, izdala
UE Mozirje. p-68001

Potočnik Feliks, Pod jelšami 8, Ljublja-
na, potni list št. BA 22271. s-68226

Resnik Uroš, Brankovo 4, Velike Lašče,
potni list št. BA 479378. s-68174

Ribrani Bekim, Lesičjakova 3, Maribor,
potni list št. AA 910971, izdala UE Mari-
bor. p-68026

Rihtarič Mirko, Okoslavci 32A, Gornja
Radgona, potni list št. AA 185291, izdala
UE Gornja Radgona. p-68016

Rotar Emilija, Ig 193, Ig, potni list št.
AA 597211. s-68115

Rošić Hejrudin, Ulica 25. maja 5, Tur-
nišče, potni list št. BA 610342, izdala UE
Lendava. p-68006

Izgubljene listine
preklicujejo
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Sabadin Valter, Pahorjeva 2, Koper, pot-
ni list št. BA 401147, izdala UE Koper.
g-68172

Senica Josipa, Mostec 11, Dobova, potni
list št. BA 291710, izdala UE Brežice.
g-68113

Sigulin Marjan, Drenov grič 123, Vrhni-
ka, potni list št. BA 070066, izdala UE Vrh-
nika. s-68177

Softić Zumreta, Pot na Rakovo jelšo 401,
Ljubljana, potni list št. AA 320075. s-68218

Stankovič Zoran, Kopitarjev trg 3, Vodi-
ce, potni list št. AA 61426. s-68210

Stokanič Željko, Goriška 5, Maribor, pot-
ni list št. BA 700240, izdalo veleposlaništvo
RS Madrid. p-70024

Strniša Uroš, Prisoja 3, Radlje ob Dravi,
potni list št. AA 497693, izdala UE Radlje
ob Dravi. p-68013

Stušek Ivan, Škovec 3, Tržišče, potni list
št. BA 596851, izdala UE Sevnica. s-68003

Šušmelj Jožef, Prvačina 43, Dornberk,
preklic potnega lista št. BA 42938, objav-
ljenega v UL 65/97. g-68038

Tamburić Zoran, Clevelandska 23, Ljub-
ljana, potni list št. BA 678810. s-68241

Trobec-Pahor Mateja, Igriška 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 314349, izdala UE
Ljubljana. s-68109

Verzel Rudolf, Hudovernikova 11, Ljub-
ljana, potni list št. AA 710207. s-68145

Volovec Majda, Ulica Mirka Pirca 7, Se-
žana, prepustnico VS AI 071598, izdala UE
Sežana. p-68024

Vrhunc Marko, Kropa 2/c, Kropa, potni
list št. AA 656700, izdala UE Radovljica.
g-68039

Zavec Dejan, Ormoška 1a, Ptuj, potni
list št. BA 260266, izdala UE Ptuj. g-68098

Žagar Jožef, Ribjek 8, Mokronog, potni
list št. BA 071986, izdala UE Trebnje.
s-68212

Druge listine

Ažman Jože, Kamna Gorica 10, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABC, št.
38378. g-68204

Adamič Bojan, Lendavska 15, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 22334.
p-68029

Agencija Lori s.p., Titova 45, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico št. 1051804.
g-68031

Ahčin Karol, Vopovlje 8, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1066326, reg. št. 14835, izdala UE
Kranj. g-68196

Ambrož Gorazd, Stogovci 27, vozniško
dovoljenje. p-68049

Ameti Arton, Trg Prešernove brigade 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1055725, reg. št. 45788, izdala UE Kranj.
s-68102

Arnuš Iztok, Sela 5, Lovrenc na Drav-
skem pol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28096. g-68126

Belaj Katarina, Sajevec 24a, Ribnica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3777. s-68246

Benedik Igor, Mihovica 28, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22528,
izdala UE Novo mesto. g-68192

Berguš Monika, Vodiška cesta 60, Vodi-
ce, delovno knjižico. s-68022

Bezenšek Bojko, Latkova vas 247, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
358322, izdala UE Žalec. p-68015

Bizjak Dora, Rudarska 14, Idrija, voz-
niško dovoljenje, št. S 533579, reg. št. 8467.
p-68047

Bizjak Manca, Šmartno 42, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ledina, izdano leta 1993. s-68117

Blatnik Barbara, Tabor 12c, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1102434,
izdala UE Žalec. p-68038

Božilov Vasko, Trojane 16, Trojane,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehniških strok in osebnih storitev, izdano
leta 1993. s-68227

Bogataj Silvo, Janeza Puharja 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807126, reg. št. 35746, izdala UE Kranj.
g-68125

Borko Milan, Gomila 22, Kog, zavaro-
valno polico št. 0375025, izdala Zavaroval-
nica Adriatic. g-68026

Boruta Boštjan, Hotimirova 7, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 36803.
s-68240

Bremec Špela, Pot na Fužine 25, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1996/97. s-68089

Brešar Tilen, Verdnikova 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 215229,
S 1138347, izdala UE Ljubljana. s-68105

Brečko Darja, Petkova 52, Ljubljana, di-
plomo Srednje šole za oblikovanje in foto-
grafijo, izdano leta 1991 pod ser. št. 2/692.
s-68239

Brzin Senja, Ulica Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653473, reg. št. 2346. s-68099

Budimlić Edina, Linhartova 86, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S100227, reg. št. 209064. s-68154

Bukovec Zlatko, Volčja jama 5/a, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 773067, izdala UE Litija. s-68048

Bučar Marjan, Senuše 14, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15590.
p-68011

Bytyci Gerim, Potkraj 70, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6732, izdala
UE Hrastnik. g-68193

Centih Silvester, Trobni Dol 40, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izda-
la UE Laško. p-68036

Cesar Urška, Stara Fužina 184, Bohinj-
sko jezero, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19889. g-68015

Cesarec Marko, Kidričeva 47, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
13927. p-68035

Colnar Robert, Arkova 15, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 011820.
s-68158

Cuznar Milena, Za Gradom 6, Ljubljana,
indeks Filozofske fakultete. s-68169

Cvetkov Rok, Planina 160, Planina pri
Sevnici, zavarovalno polico št. 0511381, iz-
dala Zavarovalnica Tilia d. d. Novo mesto.
s-68245

Čehić Tanja, Prekomorske brigade 10,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9942, izdala UE Postojna. p-68021

Čehič Fikret, Bolniška 16, Piran, voz-
niško dovoljenje, št. 6366, izdala UE Piran.
g-68120

Černe Ludvik, Za vasjo 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1136605, št. reg. 133550. s-68140

Černigoj Erik, Dobravlje 49/B, Dobrav-
lje, listino. g-68219

Černivšek Jože, Juvanje 15, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCDEF-
GH, št. 1655. g-68068

Češarek Boštjan, Urbanova ulica 14,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4205, izdala UE Ribnica. s-68013

Deljane Nimani, Grmičeva 19/A, Kranj,
vozovnico Alpetour za relacijo Čirče–Kranj.
g-68205

Derenda Tomaž, Ziherlova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842783, št. reg. 22443. s-68137

Dizdarević Sakib, Smolenja vas 5, Novo
mesto, diplomo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1989. s-68087

Dobrnjac Darko, Hacquetova 16, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 42158.
s-68160

Dolenc Saša, Gorenjska cesta 31B, Ra-
dovljica, zavarovalno polico št. 040383947,
izdala Zavarovalnica Tilia d. d. Novo me-
sto. s-68217

Dolinar Majda, Mariborska 220, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31443. p-68041

Dragišič Mirko, Matije Tomca 4/44,
Domžale, osebno delovno dovoljenje št.
0424409644. g-68081

Duršič Jadran, Prečna 9, Portorož, de-
lovno knjižico. g-68191

Fikon Damjan, Sv. Anton Turki 1, Pobe-
gi, delovno knjižico. g-68074

Filipašić Josip, Agrokombinatska 6Č,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 769566, reg. št. 176693. s-68083

Fink Tina, Gorenje Karteljevo 28a, No-
vo mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
18591. s-68144

Flerin Sašo, Mengeška 20, Trzin, delov-
no knjižico. g-68207

Frelih Jurij, Begunjska 9, Kranj, hranil-
no knjižico. g-68010

Gaberc Monika, Lom pod Storžičem 84,
Tržič, spričevalo 3. letnika Srednje frizer-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1993/94.
s-68103

Gjurin Matej, Tesarska ulica 8, Ljublja-
na, diplomo Srednje lesarske šole v LJub-
ljani. s-68149

Gnezda Miran, Grilčeva 30, Idrija, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike
motornih vozil, izdano leta 1971. s-68147

Gojić Brigita, Adamičeva cesta 3, Gro-
suplje, spričevalo o zaključnem izpitu št.
1085/83, izdal Srednješolski center Ljublja-
na, poklicna šola za telekomunikacije dne
30. 8. 1983. s-68104

Gojković Violeta, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, indeks Pravne fakultete Maribor.
s-68136

Grah Janez, Kocljeva ulica 8, Murska
Sobota, original obrtno dovoljenje 000278/
0354/0046/1995, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. p-68014

Gričar Vital, Kamnogoriška cesta 42,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 404382,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-68090

Grogl Domen, Vas 37B, Radlje ob Dra-
vi, dijaško mesečno vozovnico, št. 22262.
s-68114
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Hadžić Adin, Podlubnik 162, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24075, izdala UE Škofja Loka. s-68238

Haklin Franc, Župančičeva 6, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9087.
p-68060

Halilbašič Drzumana, Cankarjeva, Nova
Gorica, delovno knjižico. p-68051

Hudej Zlatko, Javornik 58, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16222, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-68063

Huskić Iztok, Nanoška 16, Ljubljana, di-
plomo Srednje gradbene ekonomske šole,
izdana leta 1985/86, smer gradbeni tehnik-
gradbinec II. s-68037

Hvala Rok, Klinja vas 74, Kočevje, štu-
dentsko izkaznico št. 2103719. g-68070

Hvala Rok, Klinja vas 74, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11102, iz-
dala UE Kočevje. g-68069

Ivančič Stanko, Razkrižje, vozniško do-
voljenje. p-68032

Janšek Jože, Rogaška Slatina, listino.
p-68046

Janškovec Joško, Ulica borcev za sever-
no mejo 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
št. S 0002605, reg. št. 63116. s-68133

Janškovec Leon, Planinska 18, Križe,
vozniško dovoljenje. p-68039

Jeglič Peter, Podmilščakova 15, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1930.
s-68171

Jereb Urška, Verdnikova 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 199974, S
1003318, izdala UE Ljubljana. s-68106

Jerebic Metka, Lipa, Lipljan, zavaroval-
no polico. p-68055

Jevšjak Sandi, Novo Polje VIII 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1043676, reg. št. 140086. s-68228

Jeza Mihelca, Cesta na Hajdino 18, Ki-
dričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33372, izdala UE Ptuj. g-68079

Jezernik Vlado, Črnova 57, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 453461,
izdala UE Žalec. p-68043

Ješovnik Uroš, Ulica Bratov Rozman 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 228203, reg. št. 185706. s-68233

Jularič Elvis, Perkova 30, Rodica, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 31979, izdala
UE Domžale. s-68052

Jurkas Robert, Kvedrova 41, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
16643. g-68032

Kalender Arrin, Cesta revolucije, Jese-
nice, potrdilo o končani šolski obveznosti.
g-68186

Kamenik Konrad, Gabrovlje 12A, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 5600. p-68042

Kanc Alojz, Veliki Gaber 91, Veliki Ga-
ber, spričevalo OŠ Veliki Gaber, izdano le-
ta 1964/65. s-68004

Kaurečič Branko, Turki 36, Koper, za-
varovalno polico AO 0470227. g-68028

Kavčič Pavel, Kajuhova 5, Žiri, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gostinske šo-
le-smer natakar, izdano leta 1979. g-68071

Kavčič Simon, Landek 3, Strmec pri Voj-
niku, vozniško dovoljenje, št. 43894. p-68034

Kerč Gorazd, Prvomajska 3, Litija, za-
ključno spričevalo OŠ Dušan - Kurder To-
maž, Litija, izdano leta 1976. g-68016

Kikelj Boštjan, Srebrniče 9, Novo me-
sto, indeks Srednje šole tehniških in
zdravstvene usmeritve Boris Kidrič Novo
mesto št. I/S-IV/1713. s-68216

Klakočer Vladimir, Kozje 33, Kozje,
spričevalo-dvojnik. p-68040

Klančar Darka, Mandeljčeva 13, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano na
ime Pavlič Darka, Kranj. g-68124

Klančar Matej, Rodine pri Trebnjem 15,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000344423, reg. št. 8885, izdala UE
Trebnje. g-68019

Klančnik Mitja Luka, Mekinčeva 26,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
343. s-68164

Kleva Edvard, Malija 31/A, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6497.
g-68073

Knez Boris, Kašova 10c, Vojnik, dijaško
mesečno vozovnico, št. 42651. s-68146

Kocjančič Zvezdan, Marušičeva 8, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 22090. g-68076

Kohek Ana, Stara Vrhnika 7, Vrhnika,
spričevalo OŠ Ivan Cankar, Vrhnika.
s-68236

Koležnik Vladimir, Radelca 4, Podvel-
ka, zaključno spričevalo SKŠ- smer kmetij-
ska, izdano leta 1978. p-68044

Komel Uroš, Gradnikove 49, Nova Go-
rica, listino. g-68222

Konljenovič Janja, Kidričevo, spričeva-
lo 8. razreda OŠ Kidričevo. p-68052

Korbar Darko, Moste 41, Komenda, spri-
čevala 1., 2. in 3. letnika in zaključno spri-
čevalo Srednje gostinske šole v Ljubljani,
izdana leta 1977/78, 1978/79, 1979/80.
s-68049

Kosar Ljudmila, Trg 7, Brestanica, potr-
dilo o končani polkvalifikaciji za poklic na-
takarica, izdano leta 1963 v Novem mestu.
g-68112

Kosnač Darja, Zminec 105, Škofja Loka,
vozovnico Alpetour št. 469234. g-68123

Kosovel Petra, Prvomajska ulica 34, No-
va Gorica, dijaško mesečno vozovnico, št.
14198. s-68237

Košak Jožica, Zupančičeva 7, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23086, ser. št. 5555754. g-68018

Košir Bojan, Završje 15, Dobovec, za-
ključno spričevalo Poklicne šole za vozni
ličar, izdano leta 1980. s-68119

Koštomaj Iztok, Kocbekova 20, Škofja
vas, zavarovalno polico AO 0449118, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. g-68072

Krajnc Barbara, Mlinska pot 7, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0430163, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-68044

Križan Albert, Kačji Dol 25 Podolat,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. 4613, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-68018

Kristanc Roman, Štefetova 19B, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 42360,
reg. št. 524022. s-68042

Kromar Janez, Na Stolbi 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928516, reg. št. 101333. s-68088

Kunavar Sonja, Mlaka 36, Komenda, za-
ključno spričevalo Poklicne tekstilne šole,
Kranj, izdano leta 1997 na ime Nagin So-
nja. g-68017

Kuralj Stanislav, Slovenska cesta 55,
Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

št. S 420034, reg. št. 11320, izdala UE
Kranj. g-68195

Leban Mateja, Agrarne reforme 26, Ko-
per, spričevala 1., 2. in 3. letnika in zaključ-
no spričevalo, izdana leta 1980/81, 1981/
82, 1982/83. s-68118

Leskošek Jana, Celovška cesta 269,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 9351478,
izdala Zavarovalnica Triglav na ime Lesko-
šek Bojan. s-68085

Lipovnik Marjetka, Tolsti vrh 14, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14031, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-68202

Magdalenić Zlatko, Dolenja stara vas 9,
Šentjernej, zaključno spričevalo Poklicne
šole za voznike motornih vozil Ježica, izda-
no leta 1977. s-68020

Malek Janko, Sp. Hajdina 50, Ptuj, potr-
dilo o vplačanih delnicah M Banke, Ljub-
ljana. g-68029

Mandič Simon, Ulica Bratov Komel 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1107111, reg. št. 211521. s-68213

Marc Sanda, Fižine 15, Portorož, potrdi-
lo o strokovnem izpitu za poklic zobozdrav-
nice št. 166 116, izdano leta 1990. g-68012

Marin Zlata, Gašperšičeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
297020, reg. št. 167841. s-68059

Marinković Nada, Jakčeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012144, št. reg. 204539. s-68138

Mavec Katarina, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1108137, reg. št. 176606. s-68047

Mesarec Brigita, Bišečki vrh 6, Trnov-
ska vas, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole , izdano leta 1989/90. g-68188

Mesarec Brigita, Bišečki vrh 6, Trnov-
ska vas, spričevalo 2. letnika Ekonomske
šole, izdano leta 1990/91. g-68189

Mihelak Milena, Črešnjevec 98, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2565. g-68199

Mikanovič Sašo, Kidričeva 74, Škofja Lo-
ka, vozovnico Alpetour št. 416318. g-68206

Mikeln Renata, Novinarska 1a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S971559, reg. št. 82492, izdala UE Ljublja-
na. s-68045

Miško Petra, Pavlovci 15/B, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8102, izdala
UE Ormož. g-68122

Mlinar Danilo, Pod Supotom 14, Vnanje
Gorice, dijaško mesečno vozovnico, št. 771.
s-68151

Mravljak Frančišek, Koroška cesta 31,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6812, izdala UE Radlje ob Dravi. p-68027

Musič Admira, Hrušica 169, Jesenice,
spričevalo OŠ Tone Čufar. g-68208

Mušenič Dorjan, Sv. Anton 9, Pobegi,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole.
g-68077

Mušič Sonja, Depala vas 84, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29691,
izdala UE Domžale. s-68058

Nastran Dragica, Krakovska ulica 24,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 287556, reg. št. 27874, izdala UE Kranj.
g-68078

Novak Jožef, Juršinci 27/A, Juršinci, za-
ključno spričevalo Trgovske šole, izdano
leta 1994/95. g-68129
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Novinšek Rok, Župančičeva 14, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 34654.
s-68235

Ogrizek, Rogaška Slatina, listino.
p-68005

Ogulin Boštjan, Cerovec 1/b, Semič,
spričevali 1. in 2. letnika SŠGT. g-68201

Omec Slavko, Mihovci 10/a, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9055, izdala UE Ormož. g-68027

Orehek Janko, Finžgarjeva ulica 9, Dob
pri Domžalah, zaključno spričevalo Šole za
voznike motornih vozil Ježica, izdano leta
1973. s-68050

Ozmec Marjan, Srednja Bistrica 45,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 13222. p-68059

Pegan Tjaša, Strossmayerjeva 8, Ljulja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 43434.
s-68021

Pekolj Marjan, Ulica Dolenjskega odre-
da 4, Ivančna Gorica, zaključno spričevalo
Šole za voznike motornih vozil Ježica, iz-
dano leta 1972. s-68007

Perc Emil, Armeško 13, Brestanica, spri-
čevalo za voznike motornih vozil Ježica,
izdano leta 1977. g-68009

Peterca Špela, Cesta 13. julija 64, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076838, reg. št. 210872. s-68061

Pipan Aleš, Vižmarska pot 48, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024672, reg. št. 205730. s-68167

Pirc Tatjana, Nebčeva 104, Škofljica,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Gim-
nazija Tolmin leta 1976 na ime Vidič Tatja-
na. s-68023

Pirš-Stupan Ksenija, Vodnikova cesta
129A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 185580, reg. št. 75071. s-68043

Plankl Ignac, Vitanje 67, Vitanje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 5136. p-68062

Podlipnik Jernej, Cesta Krimskega odre-
da 44, Verd, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13678, izdala UE Vrhnika. s-68244

Poljanec Franc, Visoče, Planina, voz-
niško dovoljenje, št. 7360. p-68056

Popotnik Stane, Dom in vrt 27, Trbovlje,
spričevalo št. 1138/71 - šofer. g-68187

Posedi Andrej, Gibina, vozniško dovo-
ljenje. p-68009

Potočnik Andreja, Dolenja Dobrava 19,
Gorenja vas, diplomo Srednje kemijske šole
v Ljubljani, izdana leta 1987, na ime Peter-
nel Andreja. s-68086

Potrbin Tomaž, Herbersteinova 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1137194, reg. št. 202341. s-68161

Pretnik Dušan, Kotlje 89, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6716, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-68128

Prešern Silvestra, Veselova 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849220, reg. št. 105783. s-68143

Pušnik Peter, Lenartova 12, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16278, izda-
la UE Ravne na Koroškem. g-68064

Rade Gorazd, C. P. B. 14, Črnomelj, li-
stino. g-68036

Radivojević Momir, Raičeva ulica 23,
Ljubljana, potrdilo o uspešno končanem us-
posabljanju z delom Centra za permanentno
izobraževanje Cene Štupar, Ljubljana, št.
73/89. s-68005

Rakovec Gorazd, Sp. Duplje 93, Duplje,
zavarovalno polico št. 0476178 obveznega
avtomobilskega zavarovanja, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-68130

Rakuša Stanislav, Podgradje, vozniško
dovoljenje. p-68031

Ribič Igor, Linhartova 8, Celje, delovno
knjižico. p-68033

Rožej Milena, Pod Gabri 3, Celje, delov-
no knjižico. p-68008

Roženbergar Dušan, Levčeva 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S777999, reg. št. 24362. s-68166

Romić Siniša, Štihova 17, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2405. s-68142

Rozman Jože, Ločica 50, Polzela, listi-
no. g-68035

Rupnik Majda, Šared 19G, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8122, izdala
UE Izola. g-68075

Rus Aleš, Štajerska cesta 73, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3676. s-68231

Sašek Robert, Omerzova 34 Dolga vas,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-68184

Selimi Ćani, Miren 115, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Nova Go-
rica. p-68003

Seljak Sergio, Črni vrh, vozniško dovo-
ljenje, št. 8422. p-68028

Sfiligoj Mavrizio, Ob Pečini 4, Izola, spri-
čevalo 1. in 2. letnika PKŠ Koper -duplikat,
izdana leta 1976/77, 1977/78. g-68190

Simsič Branko, Obmejna cesta 52 Vrtoj-
ba, Šempeter pri G., listino. g-68082

Sladič Bogdan, Hruševska cesta 14,
Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne šo-
le za finomehanike Univerzum Ljubljana,
št. 284/84. s-68053

Slana Daniel, Noršinci 47, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9608, iz-
dala UE Ljutomer. p-68017

Slokar Bogdan, Tovarniška 3/c, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, št. 091048.
g-68062

Starc Gregor, Vena Pilona 5, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 24076. g-68066

Stupica Katja, Ulica Malči Beličeve 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545846, reg. št. 37699. s-68243

Svete Jerica, Jezero 129, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 545278,
št. reg. 45995. s-68148

Svečko Judita, Toraška vas, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, indeks Poslovne fakultete-
Maribor, izdano leta 1991, VII stopnja.
g-68025

Svoljšak Anton, Letenice 16, Golnik,
vozniško dovoljenje kat. A, B, F, G, H, št.
S-1155008, reg. št. 47910, izdala UE Kranj.
g-68131

Šišak Laura, Zavrti 36, Mengeš, indeks
Visoke upravne šole. s-68168

Škratek Jože, Lutrje 27, Ponikva, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 11091.
p-68057

Škrbec Franc, Slavka Gruma 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 10596. g-68067

Škrlj Janez, Ulica Antona Skoka 9, Dom-
žale, delovno knjižico št. 151094450083.
s-68153

Šobat Nikola, Topniška 45, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6468.
s-68170

Šolar Bojan, Cankarjeva 34, Nova Gori-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole za voznike motornih vozil B kategori-
je, izdano leta 1982. s-68229

Šprogar Albin, Semič, vozniško dovo-
ljenje. p-68050

Šrofljanc Vladimir, Trebež 49B, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
8985, izdala UE Brežice. g-68008

Štefančič Marko, Bilje 19, Renče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE No-
va Gorica. p-68019

Štrus Janez, Pokojnica 3, Šentvid pri
Stični, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil, izdano leta 1987.
s-68183

Šuligoj Dragoslav, Nova Gorica, spriče-
valo. p-68012

Tamše Marjan, Dom in vrt 3, Trbovlje,
zavarovalno polico AO 0279374, izdala Za-
varovalnica Adriatic. g-68132

Tavčar Marjeta, Hlavče Njive 5, Gore-
nja vas, spričevalo 2. letnika Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1979.
s-68178

Tešič Vujadin, Kolomban 60, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 842. p-68022

Tomažič Mirko, Velika Kostrevnica 16,
Šmartno pri Litiji, spričevali 1. in 2. letnika
Poklicne šole za elektroinštalaterja, izdana
leta 1981, 1982. s-68176

Tomić Aljoša, Štihova 20, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 10860.
s-68108

Tratar Diana, Obrtniška 10, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000992066, reg. št. 10079, izdala UE Treb-
nje. s-68152

Travica Ilija, Celovška 99/C, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ko-
vinarske šole v Mariboru, izdano na ime
Gašpar Josip leta 1980/81. s-68150

Trkman Marjan, Kidričevo naselje 23,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, št. 7263, izdala UE Postojna. p-68007

Trtnik Matej, Cerutova 13, Ljubljana, di-
plomo Srednje šole za strojništvo, izdana
leta 1986. s-68141

Ujčič Igor, Gubčeva ulica 7, Ilirska Bi-
strica, diplomo Srednje gradbene tehnične
šole v Ljubljani, izdana leta 1983. s-68011

Van Berkel Nana, Tabor 2 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5852.
s-68024

Veber Alfred, Prelogova 18, Maribor, za-
varovalno polico AO 101051226, izdala Za-
varovalnica Slovenica. g-68200

Vede Boris, Menardova ulica 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042037, reg. št. 63920. s-68092

Velše Antonija, Trtnikova 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516363, reg. št. 29957. s-68180

Verbai Alen, Šalovci 164, spričevalo, iz-
dano leta 1988/89. p-68030

Verbic Mitja, Vodovodna cesta 23, Lo-
gatec, dijaško mesečno vozovnico, št. 2301.
s-68197

Verovšek Rok, Škofjeloška cesta 21, Med-
vode, spričevalo 2. letnika Srednje ekonom-
ske gradbene šole, izdano leta 1994. s-68165

Vesel Mojca, Spodnje Koseze 11, Luko-
vica, Zelene karte št. 346602, 346645,
372260, 372268, izdala Zavarovalnica
Adriatic d. d. . s-68056
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Veselinović Vladimir, Balinci, Podrav-
ska Slatina, diplomo Poklicne avtomehanič-
ne šole, izdano leta 1975 na ime Veselino-
vić Ilija. s-68006

Vidmar Jelka, Ulica Svobode 121, Piran,
potrdilo o strokovnem izpitu, duplikat, iz-
dano leta 1983 na ime Uršič Jelja pod št,
132/A-993/83. g-68014

Vinder Zinka, Gotovlje 82, Žalec, spri-
čevalo Frizerske šole, izdano leta 1978/79.
g-68203

Vogrin Gabriela, Črešnjevci, vozniško
dovoljenje. p-68048

Vojvoda Marica, Merčnikova ulica 1B,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 1056038,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-68209

Volovec Majda, Mirka Pirca 7, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3562.
g-68065

Vovk Marcelo, Trg Komandanta Staneta
5, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
šole tehniških strok in osebnih storitev Ježi-
ca, izdano leta 1980/81. s-68181

Vozlič Veronika, Pacug 20, Portorož, za-
varovalno polico št. 0461514. g-68127

Vrhunc Andrej, Selca 138, Selca, vozov-
nico Alpetour št. 413639. g-68185

Wiegele Veronika, Podgorje 127h, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16044, izdala UE Kamnik. s-68084

Zadnik Tomaž, Ulaka 7, Velike Lašče, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1673. s-68173

Založnik Karmen, Jačka 45, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4182,
S967772, izdala UE Logatec. s-68060

Zaplotnik Urška, Planinska pot 2, Križe,
vozniško dovoljenje št. 6344. p-68045

Zavasnik Gregor, Zgornja Dela 68,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1179967, reg. št. 48437, izdala UE Kranj.
s-68091

Zdovc Jurij, Linhartova 34, Ljubljana,
delovno knjižico. s-68163

Zore Ernest, Stašno 22, Dol pri Hrastni-
ku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6717.
g-68121

Zorko Martin, Kebetova 31, Kranj, de-
lovno knjižico. g-68030

Zukanović Dasmir, Andreaševa 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
690173, reg. št. 196012. s-68134

Žakelj Boštjan, Dobračevska 45, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21633,
izdala UE Škofja Loka. s-68041

Žitko Davorin, Drenov grič 90, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 378. s-68234

Žitnik Anton, Tovarniška 8, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
1296. s-68139

Živanović Dejan, Cesta Krimskega odre-
da 24, Vrhnika, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 2556. s-68198

Žlebir Sonja, Dvorje 76, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 638640, reg. št. 21001, izdala UE
Kranj. s-68175

Žnidaršič Boris, MDB 30, Leskovec,
vozniško dovoljenje, št. 9414. p-68004

Žonta Nataša, Jamova cesta 70, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, Ljubljana, izdano leta
1994/96. s-68116

Žučko Samo, Radohova vas 39, Šentvid
pri Stični, spričevalo 3. letnika Srednje šole
avtomehanik, izdano leta 1994/95. s-68182

Ob-4830

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, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. grad., Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks 755-158, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Javna naročila

Navedba vsebine: izvedba nasipavanja
in globokega temeljenja za objekt novega
VVZ A. Kucler na Vrhniki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka del je decem-
ber 1997, dokončanje marec 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 27. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška c.
1, Vrhnika, oddelek za urejanje prostora in
komunalne zadeve, prevzemnik Viktor Raz-
drh, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnik, tel. 755-121,
faks 755-158.

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 27. 11. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Vrhnika, od-
piranje vodi Andrej Treven, dipl. inž. grad.,
Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121, faks
755-158, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Primis Vrhnika, d.d., kont.
oseba Gutnik Liljana, Tržaška c. 23, Vrhni-
ka, tel. 755-616, faks 756-004.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 11. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50110-601-29525.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum objave razpisa: 7. 11. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Andrej

Treven, dipl. inž. grad.
Občina Vrhnika

Javni razpis


