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Register političnih
organizacij

Št. 0001/2-6-79/97-1 Ob-4974

V register političnih strank se vpiše spre-
memba statuta politične stranke Slovenski
forum, z matično številko 5954088, ki jo je
stranka sprejela na seji Glavnega foruma
dne 3. 10. 1997.

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 69 z dne 13. 11.
1997, stran 5490, Srg št. 97/00174,
Rg-107485, se subjekt vpisa pravilno glasi:
ISKRA ELEKTROLITI.

CELJE

Rg-112639

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00449 z dne 11. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa EXTRAGRAD, gradbena in
obrtna dela, d.o.o., Žalec, sedež: Savinj-
ska  21,  3310  Žalec,  pod  vložno  št.
1/02377/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi z
dne 7. 6. 1997, s temile podatki:

Matična št.: 5452724
Firma:  EXTRAGRAD,  gradbena  in

obrtna dela, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: EXTRAGRAD, d.o.o.,

Celje
Sedež: 3000 Celje, Lepa pot 5
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo

in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti.

NOVO MESTO

Rg-108759

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/00394 z dne 28. 6. 1994 pod št. vložka
1/03331/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5794773
Firma: NIDO, Inženiring, d.o.o., Krško
Osnovni kapital: 1,760.000 SIT
Ustanovitelja: Zorko Zdenka in Zorko

Stanko, oba iz Krškega, Gubčeva 6, vstopi-
la 19. 5. 1993, vložila po 880.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-108783

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02153 z dne 27. 1. 1995
pri  subjektu  vpisa  PRISTAVA,  trgov-
sko-gostinsko podjetje, Krško, d.o.o., pod
vložno št. 1/01533/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in osebe,
pooblaščene za zastopanje ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5782830
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Dornik Simon, Tržič, Rav-

ne 28, vstop 20. 11. 1990, vložek 152.000
SIT, Dornik Stanislav, Krško, Pod Pristavo
7, vstop 29. 11. 1993, vložek 600.000 SIT,
in Dornik Paul, Frittlingen, Kapellenstr. 32,
vstop 29. 11. 1993, vložek 750.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dornik Simon, razrešen 29. 11. 1993;
direktor Dornik Stanislav, imenovan 29. 11.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Predmet poslovanja družbe z zunanje-tr-
govinskim prometom se glasi: trgovina na
debelo in drobno z vsemi živilskimi in neži-
vilskimi izdelki po nomenklaturi trgovskih
strok; prodaja na debelo in drobno z vsemi
živilskimi in neživilskimi izdelki po nomen-
klaturi trgovskih strok na raznih prireditvah,
sejmih in v tranzitu; kmetijska proizvodnja

in proizvodnja s kooperacijo poljedelstva,
sadjarstva, vinogradništva in živinoreje; go-
stinske storitve nastanitve; druge gostinske
storitve; turistično posredovanje; komisij-
ski in agencijski posli; posredovanje in za-
stopanje v prometu blaga in storitev tujih
firm; servisno mehanične storitve za vse vr-
ste vozil in kmetijsko mehanizacijo; zaščita
in pranje vozil; vulkanizerstvo; vlečna služ-
ba in pomoč na cesti; druge storitve kovin-
skopredelovalne obrti; zaključna in obrtna
dela v gradbeništvu; popravilo in vzdrževa-
nje gospodinjskih električnih aparatov; po-
pravilo in vzdrževanje radijskih, televizij-
skih aparatov in naprav; izdelava raznih raz-
novrstnih elektrotehničnih izdelkov; popra-
vilo in vzdrževanje električnih strojev in
drugih elektrotehničnih aparatov; prevoz
blaga v cestnem prometu; čiščenje javnih
površin v naselju; odnašanje, odlaganje in
predelava odpadkov; pranje, čiščenje in bar-
vanje perila in oblačil.

Rg-108839

Temeljno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00390 z dne 7. 9. 1994
pri subjektu vpisa ADUT, Podjetje za pro-
dajo in predelavo živil, Senovo, d.o.o., pod
vložno št. 1/02706/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanovitev-
ljev, povečanje osnovnega kapitala in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5685621
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Jeler Jože, izstop 8. 4.

1994; Jeler Cvetko, Senovo, Cankarjeva 73,
vstop 8. 4. 1994, vložek 1,508.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-108919

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 97/00089 z dne 16. 6. 1997 pri
subjektu vpisa KOMUNALA NOVO MES-
TO, d.o.o., javno podjetje, sedež: Rozma-
nova ulica 2, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00098/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5073120
Član  nadzornega  sveta:  Kink  Anton

Zvonko, izstopil 24. 3. 1997; Brkić Živojin,
vstopil 24. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1997: 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-108925

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00205 z dne 10. 6. 1997
pod št. vložka 1/03973/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1195476
Firma: M & MM, inženiring in pro-

izvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: M & MM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 8000 Novo mesto, Cegelnica 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Majcen Martina in Maj-

cen Mirko, oba iz Novega mesta, Cegelnica
33, vstopila 28. 4. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Majcen Martina, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Majcen Mirko,
imenovana 28. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 28. 4. 1997.

Rg-108931

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02269 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa ABC CIBIC, arhitektni
biro, international, Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Prešernov trg 16, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/00467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo sedeža, spre-
membo ustanoviteljev, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
naslova ustanovitelja in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5317401
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Cibic Gorazd, Novo me-
sto, Lebanova 50, vstop 17. 1. 1990, vložek
1,050.000 SIT, in Miklič Dunja, Trebnje,
Trubarjeva 5, vstop 22. 4. 1994, vložek
450.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cibic Gorazd, imenovan 17. 1. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108932

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00300 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa PIONIR STANDARD,
družba za gradnjo in inženiring, d.d., se-
dež: Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo me-
sto,  pod  vložno  št. 1/02197/00  vpisalo  v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta in pooblastilo upravi za povečanje os-
novnega kapitala (odobreni kapital) s temi-
le podatki:

Matična št.: 5577403
Vpiše se pooblastilo upravi, dano po 7.

členu spremembe statuta z dne 15. 5. 1996,
da se osnovni kapital poveča največ do zne-
ska 38,425.000 SIT z izdajo novih delnic za
vložke (odobreni kapital).

Sprememba statuta z dne 15. 5. 1996.

Rg-108934

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00359 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa PIONIR STANDARD,
družba za gradnjo in inženiring, d.d., se-
dež: Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo me-
sto,  pod  vložno  št. 1/02197/00  vpisalo  v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža, spremembo naziva zastopni-
ka in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5577403
Firma: PIONIR STANDARD – GRAD-

BENIŠTVO, družba za gradnjo in inženi-
ring, d.d.

Sedež:  8000 Novo  mesto,  Kočevarje-
va 4

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Papež Franc, Dolenjske toplice,
Gornje Gradišče 16, razrešen 30. 9. 1996
kot v.d. predsednika uprave, in imenovan
1. 10. 1996 za predsednika uprave.

Spremeba statuta z dne 28. 8. 1996.

Rg-108935

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00263 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa MERCATOR-KMETIJ-
SKA ZADRUGA METLIKA, z.o.o., se-
dež: Cesta 15. brigade 2, 8330 Metlika,
pod vložno št. 2/00025/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa poob-
lastila zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5129885
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kure

Ivan, Gradac, Grm 8a, razrešen 30. 11. 1994
kot v.d. direktorja in imenovan 1. 12. za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-110504

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00184 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa PODGORJE, tovarna
ploskovnega pohištva, d.o.o., Šentjernej,
sedež:  Trubarjeva 14,  8310 Šentjernej,
pod vložno št. 1/01866/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5518601
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kosec Andrej, razrešen 31. 3. 1997;
direktor Kostanjšek Marijan, Šentjernej, Ko-
tarjeva ulica 2a, imenovan 1. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev, vendar pa je
dolžan predhodno pridobiti pismeno soglas-
je ustanovitelja za zastopanje družbe pri
sklepanju naslednjih pravnih poslov: skle-
panje, odpoved ali spreminjanje kakršneko-
li pogodbe ali izvajanja pravnih poslov iz-
ven okvira rednega in običajnega teka po-
slovanja družbe; najemanje kreditov ali po-
sojil, katerih vrednost glavnice presega
znesek tolarske protivrednosti 50.000 DEM;
dajanje posojil drugim fizičnim ali pravnim
osebam ter odobravanje komercialnih ali
blagovnih kreditov, katerih vrednost prese-
ga tolarsko protivrednost 50.000 DEM; na-
jemanje ali dajanje garancij, poroštev, hipo-
tek ali drugih oblik zavarovanj, ki presegajo
tolarsko protivrednost 50.000 DEM; proda-
ja, dajanje ali prevzem v zakup sredstev, ki
po svoji vrednosti presegajo znesek tolar-
ske protivrednosti 50.000 DEM; investicije,
ki po svoji vrednosti presegajo znesek tolar-
ske protivrednosti 50.000 DEM; ustanavlja-
nje družb hčera, predstavništev ali poslov-
nih enot družbe; nakup deleža/delnic drugih
družb; prodaja deleža/delnic družb hčera.

Rg-110506

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00242 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa STATUS, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Metli-
ka, d.o.o., sedež: Cesta XV. brigade št. 1,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/03761/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in spremembo ustanovitelja
zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5900557
Sedež: 8330  Metlika,  Naselje  Borisa

Kidriča 6/I
Ustanoviteljica: Hađur Marijan, izstop

9. 5. 1997; Repac Petra, Oberbrechen, Nem-
čija, Herrenberge 20, vstop 9. 5. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 9. 5. 1997.

Rg-110508

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00236 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa KARTONAL, transport-
na in komercialna embalaža ter paletni
sistemi, Novo mesto, d.o.o., sedež: Koše-
nice 63, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00362/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika zaradi odsvo-
jitve dela poslovnega deleža, spremembo
družbene pogodbe ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5309212
Ustanovitelja: Kos Ciril, Novo mesto,

Mirana Jarca 8, vstopil 28. 12. 1989, vložil
3,088.000 SIT, in Valkarton, podjetje za pro-
izvodnjo in predelavo valovitega kartona,
d.d., Logatec, Tržaška cesta 1, vstopil 29. 4.
1997, vložil 772.000 SIT odgovornost: ne
odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pogodba o odsvojitvi dela poslovnega
deleža z dne 29. 4. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 4. 1997.

Rg-110509

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00294 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa MALA, proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Oto-
čec, sedež: Šolska 12, 8222 Otočec, pod
vložno št. 1/00471/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, skraj-
šano firmo, spremembo naslova družbenika
in zastopnika ter spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5317380
Skrajšana firma: MALA, d.o.o., Otočec
Ustanovitelj: Ostojič Petar, Otočec, Šol-

ska c. 12, vstop 12. 1. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ostojič Petar, imenovan 12. 1. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,

zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV

aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 73102 Razisko-
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vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propagan-
da; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n..

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; je izvzeto posredništvo pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-110669

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00309 z dne 24. 7. 1997
pod št. vložka 1/03981/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1195018
Firma: POLIDEJ–TRADE, trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: POLIDEJ–TRADE,

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

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Pod Trško

goro 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gabrijel Alojz, Novo me-

sto, Pod Trško goro 40, vstop 30. 6. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Gabrijel Alojz in zastopnik Gabrijel
Matjaž, oba iz Novega mesta, Pod Trško
goro 40, ki kot poslovodji zastopata družbo
brez omejitev, imenovana 30. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1997: 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-110670

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00292 z dne 22. 7. 1997
pri subjektu vpisa DPB VIZIJA 1, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 5, 8000 Novo me-
sto,  pod  vložno  št. 1/03860/00  vpisalo  v
sodni register tega sodišča predložitev zapi-
snika skupščine delniške družbe, spremem-
bo statuta, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5939909
Osnovni kapital: 1.098,756.000 SIT
Član nadzornega sveta: Colarič Jože, iz-

stopil 24. 6. 1997; Panjan Leopold, vstopil
24. 6. 1997.

Sprememba statuta z dne 24. 6. 1997.

Rg-110673

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00310 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa DPB VIZIJA 1, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 5, 8000 Novo me-
sto,  pod  vložno  št. 1/03860/00  vpisalo  v
sodni register tega sodišča pooblastilo upra-
vi za povečanje osnovnega kapitala (odo-
breni kapital) s temile podatki:

Matična št.: 5939909
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v

6. členu statuta z dne 24. 6. 1997, da se
osnovni kapital poveča za 551,924.000 SIT
z izdajo novih delnic za vložke (odobreni
kapital).

Rg-110675

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00322 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa MANJA, proizvodno in
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trgovsko podjetje, d.o.o., Metlika, sedež:
Trdinova pot 2a, 8330 Metlika, pod vlož-
no št. 1/02218/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5582512
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1997: 0111 Pri-

delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 4521
Splošna gradbena dela; na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-110678

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00254 z dne 14. 7. 1997
pri subjektu vpisa INTERTEKS, trgovina
Novo mesto, d.o.o., sedež: Westrova 13,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01613/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5466750
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1997: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in

drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 4. 1997.

Rg-110679

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00304 z dne 14. 7. 1997
pri subjektu vpisa LERAN, svetovanje, po-
sredništvo in storitve, Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Lebanova 24, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02746/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacjo dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5685443
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1997: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2522 Proizvodnja
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embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2670 Obdelava naravnega kamna; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
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;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita; 55112
Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6312 Skla-
diščenje; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-

skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Preverjanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 5. 1997.

Rg-110683

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00297 z dne 9. 7. 1997
pri subjektu vpisa BERK, d.o.o., Šentru-
pert,  splošno  mizarsko  podjetje,  sedež:
Prelesje 27, 9232 Šentrupert, pod vložno
št. 1/02005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšano firmo,
spremembo družbenika in zastopnika ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5549345
Firma: BERK, Splošno mizarsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BERK, d.o.o.
Ustanovitelja: Berk Anton, izstopil 23. 6.

1997; Berk Anica in Berk Miran, oba iz
Šentruperta, prelesje 27, vstopila 23. 6.
1997, vložila po 754.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Berk Anton, razrešen 23. 6. 1997; druž-
benica Berk Anica, imenovana 23. 6. 1997,
zastopata družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 6. 1997.

Rg-110685

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00287 z dne 8. 7. 1997
pod št. vložka 1/03980/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1199200
Firma: OKES, okulistika, d.o.o., Met-

lika
Skrajšana firma: OKES, d.o.o., Metlika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  8330 Metlika,  Naselje  Borisa

Kidriča 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Skrt Emil, Zagreb, Galo-

vićeva 10, vstop 16. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skrt Emil, imenovan 16. 6. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1997: 85122
Specialistična ambulantna dejavnost.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 16. 6. 1997.

Rg-110687

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00253 z dne 4. 7. 1997
pri subjektu vpisa BETI, Tekstilna indu-
strija, d.d., Metlika, sedež: Tovarniška 2,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/00042/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in zastopnika, nadzorni svet in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5043794
Osnovni kapital: 1.575,396.000 SIT
Ustanovitelji: BETI, Tekstilna industri-

ja, preja, pletiva, trikotažna oblačila, p.o.,
Metlika, Tovarniška 2, izstopila 3. 3. 1997;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5/IV, vložil 147,144.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
ul. 15, vložil 288,132.000 SIT, Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Du-
najska 160, vložil 377,444.000 SIT, Ahec
Anton, Gradac 11, in ostali udeleženci in-
terne razdelitve po proloženem seznamu,
vložili 263,484.000 SIT, Ahec Anton in
ostali udeleženci notranjega odkupa po pri-
loženem seznamu, vložili 487,000.000 SIT,
denacionalizacijski upravičenec Jaklič Mar-
tin, Ljubljana, Na Murglah 141, vložil
19,492.000 SIT, in denacionalizacijski upra-
vičenec Župnišče Metlika, Mestni trg 14,
vložil 1,700.000 SIT – vstopili 3. 3. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastop-
nik Malešič Ivan, Metlika, Levstikova ulica
8, ki od 12. 3. 1997 kot glavni direktor zasto-
pa družbo brez omejitev, zastopnik Kozjan
Viktor, Metlika, Badovinčeva ulica 6, ime-
novan 12. 3. 1997, kot direktor finančno ra-
čunovodskega sektorja zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Veselič Dušanka,
Metlika, Gubčeva ulica 3, ki od 12. 3. 1997
kot direktorica zunanjetrgovinskega sektorja
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Matjašič Anton,
Potrč Marjeta, Lasič Andrej, Malerič Maj-
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da, Prevalšek Drago in Žele Janez, vstopili
3. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3350 Pro-
izvodnja ur; 40301 Proizvodnja pare in to-
ple vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-

ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 »Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.«, je izvzeto »posred-
ništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov«;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 »Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom«, samo »zastavljalnice in menjal-
nice«; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 »Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje« pa je izvzeto
»opravljanje revizijske dejavnosti«.

Akt o lastninskem preoblikovanju in sta-
tut delniške družbe z dne 3. 3. 1997.

Iz naslova naložb v BETI, Trikotažna
odječa Žakanje, se na Sklad za razvoj zača-
sno prenese 20.694 delnic.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 01086/01024
– 1997/BR z dne 28. 5. 1997.
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Rg-110688

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00271 z dne 4. 7. 1997
pri subjektu vpisa TIT, Transport in trgo-
vina, Novo mesto, d.o.o., sedež: Drska 46,
8000  Novo   mesto,   pod   vložno   št.
1/02317/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, uskladitev dejav-
nosti z uredbo o uvedbi in uporabi standard-
ne klasifikacije dejavnosti in spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5599237

Sedež: 8000 Novo mesto, Šegova 74
Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5512 De-

javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 5. 1997.

Rg-110689

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00293 z dne 3. 7. 1997
pri subjektu vpisa TRGOLES, trgovina,
proizvodnja lesa in storitve, Gradac,
d.o.o., sedež: Gradac 112, 8332 Gradac,
pod vložno št. 1/00896/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti,
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5364329
Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 2010

Stavbno mizarstvo; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Vpiše se dejavnost 67.13 – Druge po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; od tega menjalnice in zastav-
ljalnice, z dne 3. 7. 1997.

Rg-110690

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00278 z dne 3. 7. 1997
pri subjektu vpisa AVM, avtoservis in tr-
govina, Črnomelj, d.o.o., sedež: Kočevje
21,  8340  Črnomelj,  pod  vložno  št.
1/01526/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšano firmo
ter uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5831377
Firma: RENAULT – AVTOHIŠA VR-

TIN, Avtoservis in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: RENAULT – AVTO-

HIŠA VRTIN, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6022
Storitve taksistov; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Pri dejavnosti pod šifro J/67.13 Druge
pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, opravlja družba samo me-
njalnice in zastavljalnice.

Rg-110691

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00262 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa KRAŠCOMMERCE,
podjetje za trgovino, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03897/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5539234
Osnovni kapital: 41,200.000 SIT
Ustanovitelj: Kraš, prehrambena indu-

strija, d.d., Zagreb, Maksimirska cesta 130,
vstop 24. 10. 1991, vložek 41,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

PTUJ

Rg-110873

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00124 z dne 8. 8. 1997 pod št.
vložka 1/09560/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1194836
Firma: 4 A, proizvodnja, predelava in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: 4 A, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ormož, Cvetlična ulica 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Štefančič Vinko in Šte-

fančič Terezija, oba iz Ormoža, Cvetlična
1, vložila po 550.000 SIT; Štefančič Nives
in Štefančič Vinko ml., oba iz Ormoža,
Skolibrova 6, vložila po 100.000 SIT; Šte-
fančič Boštjan in Štefančič Ingrid, oba iz
Ormoža, Cvetlična 1, vložila po 100.000
SIT – vstopili 22. 5. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štefančič Vinko, imenovan 22. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1997: 01110 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 01120 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01250 Reja drugih živali; 15330 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1590 Proizvodnja drugih nežganih fer-
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mentiranih pijač; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
survin, polizdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo, 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-110874

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01877 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa FIPOSOR, finančno poslovne
storitve, d.o.o., sedež: Hardek 34 c, 2270
Ormož, pod vložno št. 1/06769/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in zastopnikov, uskaldi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5678668
Osnovni kapital: 3,349.000 SIT
Ustanovitelja: Lukner Amalija, Ormož,

Flegeričeva 6 in Polič Franc, Ormož, Har-
dek 45, vstopila 10. 10. 1992, vložila po
1,674.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polič Franc, imenovan 12. 5. 1994,
zastopa podjetje doma in v tujini brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov.

Rg-110875

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00102 z dne 21. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa FIPOSOR, finančno poslovne
storitve, d.o.o., sedež: Hardek 34 c, 2270
Ormož, pod vložno št. 1/06769/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5678668
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Polič Francu, ki je bil razrešen
30. 4. 1996.

Rg-110876

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00246 z dne 3. 3. 1997 pri subjek-
tu vpisa FIPOSOR, finančno poslovne sto-
ritve, d.o.o., sedež: Hardek 34 c, 2270 Or-
mož, pod vložno št. 1/06769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala in poslov-
nega deleža ter spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5678668
Firma: FIPOSOR, finančno poslovne

storitve in davčno svetovanje, d.o.o.
Sedež: Ormož, Kerenčičev trg 5a

Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelja: Lukner Amalija, Ormož,

Flegeričeva 6, in Polič Franc, Ormož, Har-
dek 45, vstopila 10. 10. 1992, vložila po
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-111007

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00112 z dne 5. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa AURA, trgovsko, storitveno
in  proizvodno  podjetje,  d.o.o.,  sedež:
Opekarniška 1, 2270 Ormož, pod vložno
št. 1/07679/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 572691
Dejavnost, vpisana 5. 6. 1996: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45120 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 9000 Storitve
javne higiene; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-111008

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00001 z dne 12. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa TIP ZAŠČITA, proizvodnja
tekstilnih  izdelkov,  d.o.o.,  sedež:  Indu-
strijsko naselje 10, 2325 Kidričevo, pod
vložno št. 1/09457/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5906954
Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 85325

Dejavnost invalidskih podjetij.

Rg-111009

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00189 z dne 13. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa TIP ZAŠČITA, proizvodnja
tekstilnih  izdelkov,  d.o.o.,  sedež:  Indu-
strijsko naselje 10, 2325 Kidričevo, pod
vložno št. 1/09457/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5906954
Sedež: Ptuj, Rogozniška cesta 14

Rg-111011

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00213 z dne 12. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa EKO-LES, podjetje za ekolo-
gijo, trgovino, posredovanje, inženiring
in storitve, d.o.o., sedež: Kajuhova 5, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/04489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5534089
Osnovni kapital: 102,854.708,80 SIT
Ustanovitelja: Pešec Vilko, Ptuj, Mari-

borska 21 a, vložil 2,594.128,90 SIT, in Ča-
jič Vida, Ptuj, Prečna pot 7, vložila
1,768.724,44 SIT – vstopila 15. 3. 1996, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-111013

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00102 z dne 12. 8. 1997 pod št.
vložka 1/09561/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1193554
Firma: KUČA, elektrika, elektromeha-

nika, inštalacije, d.o.o.,
Skrajšana firma: KUČA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Rogozniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuća Dražen, Dubrava Kri-

žovljanska, Zelena ulica 28 a, vstop 13. 5.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Kuća Dražen in Kuća Jerneja, Zavrč,
Hrastovec 26 b, imenovana 13. 5. 1997, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov.

Rg-111014

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00251 z dne 12. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa DTV, podjetje za vrednotenje
in trženje, d.o.o., sedež: Slomškova 9, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/06084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5657377
Ustanoviteljica: Turk Martin, izstop

20. 12. 1996; Veingerl Dorteja, Ptuj, Orešje
164, vstop 20. 12. 1996, vložek 201.050
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Turk Martinu, ki je bil razrešen
20. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 45210
Splošna gradbena dela; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51560 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 61200 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.
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Rg-111018

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00084 z dne 8. 8. 1997 pri subjek-
tu vpisa TAHOGRAFI, proizvodnja delov
in pribora za vse vrste motornih vozil,
d.o.o., sedež: Mlinska ulica 1 a, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/06334/00 vpisalo v sodni
register tega uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5674930
Dejavnost, vpisana 8. 8. 1997: 21250

Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 22220 Drugo tiskarstvo; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
31610 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkovalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 33500 Proizvodnja ur; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 35410 Pro-
izvodnja motornih koles; 35420 Proivzod-
nja koles; 35430 Proizvodnja vozil za inva-
lide; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 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; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-

strijo; 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; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 De-
javnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63220 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 63230 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G 51.180 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov je izvzeto “posredništvo pri prodaji far-
macevtskih izdelkov”, pri dejavnosti K
74.120 – Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje pa
je izvzeto “opravljanje revizijske dejavno-
sti”.

Rg-111020

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00003 z dne 21. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa SAVA GUMARNA, proizvod-
nja gumeno tehničnih izdelkov, d.o.o., se-
dež: Ormoška cesta 33 a, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/09500/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5925240
Dejavnost, vpisana 21. 7. 1997: 2511

Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila.

Rg-111023

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00147 z dne 11. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa PERUTNINA PTUJ, p.o., se-
dež: Potrčeva ceta 10, 2250 Ptuj, pod vlož-

no št. 1/00406/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo pravno-organ. oblike in firme,
osnovni kapital, skrajšano firmo, spremem-
bo družbenikov, zastopnika, tipa zastopnika
omejitev pooblastil in dejavnosti ter nad-
zorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5141966
Firma: PERUTNINA PTUJ, reja pe-

rutnine, proivzodnja krmil, perutninske-
ga mesa in izdelkov, trgovina in storitve,
d.d.,

Skrajšana firma: PERUTNINA PTUJ,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 4.169,374.000 SIT
Ustanovitelji: Vlada LRS, izstopila 16. 4.

1997; 16. 4. 1997; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
122,260.000 SIT; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vložil 228,089.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Dunajska 160, vložil 324,970.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili
468,943.000 SIT; upravičenci interne raz-
delitve, vložili 689,002.000 SIT, vložek iz
naslova večanja lastniškega kapitala,
654,000.000 SIT; upravičenec iz denacio-
nalizacije, vložil 538.000 SIT, in zadružni
upravičenci, vložili 1.581,572.000 SIT –
vstopili 16. 4. 1997, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Stoj-
čevski Dimče, Ptuj, Vodova ulica 18, in
Krajnc Nada, Ptuj, Črtkova 11, razrešena
16. 4. 1997 kot podpredsednika in imenova-
na za člana uprave, zastopnik dr. Glaser
Roman, Ptuj, Ulica Stanka Brenčiča 6, ki od
16. 4. 1997 zastopa družbo kot predsednik
začasne uprave brez omejitev, in član upra-
ve Čeh Tone, Ptuj, Ulica Jožefe Lackove
24, imenovan 16. 4. 1997.

Člani nadzornega sveta: Zupanič Ivan,
Toplak Simon, Grgić Nevenka, Šmigoc-Sen-
čar Tatjana, Valant-Majcen Milena in Sok
Drago, vstopili 16. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
21120 Proizvodnja papirja in kartona; 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51570 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
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55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP01112/01532-1997/BR z dne 20. 6. 1997.

Rg-111025

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00149 z dne 21. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa GLEDALIŠČE PTUJ, sedež:
Slovenski trg 13, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/09511/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki

Matična št.: 5929733
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mla-

kar Franc, razrešen 1. 7. 1997; direktor Stre-
lec Samo, Ptuj, Zg. Hajdina 101/a, imenovan
1. 7. 1997, zastopa gledališče brez omejitev.

Rg-111027

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00060 z dne 3. 7. 1997 pri subjek-
tu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA  MARTIN
KORES PODLEHNIK, sedež: Podlehnik
5a,  2286  Podlehnik,  pod  vložno  št.
1/00585/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5087112
Ustanoviteljica: Občina Ptuj, izstop

16. 7. 1995; Občina Videm pri Ptuju, Vi-
dem pri Ptuju 42, vstop 16. 7. 1995, vložek
131,643.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 55510
Storitve menz; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 92511 Dejavnost knjižnic; 92610 Obra-
tovanje športnih objektov.

Rg-111028

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00065 z dne 26. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa ŽIHER, podjetje za prevozniš-
tvo,  trgovino  in  storitve,  d.o.o.,  sedež:
Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica, pod vložno
št. 1/04306/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5518547
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1997: 11200

Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 14210 Pridobivanje gramoza in pes-
ka; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 20100 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;

20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 23200 Proizvodnja
naftnih derivatov; 24110 Proizvodnja teh-
ničnih plinov; 24130 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 24140 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemi-
kalij; 25120 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 25230 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 26240 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 26300 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 26400 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 26510 Proizvodnja
cementa; 26520 Proizvodnja apna; 26530
Proizvodnja mavca; 26610 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 26620
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 26630 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 26640 Proizvodnja malte; 26650
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 26700 Obdelava
naravnega kamna; 26820 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28210 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28520 Splošna mehanična dela; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 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 pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debe-
lo 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; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
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krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil 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.; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G 51.180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., je izvzeto “posredništvo pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov”, pri dejavnosti
J 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, samo “zastavljal-
nice in menjalnice”, pri dejavnosti K 74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje pa je izvzeto
“opravljanje revizijske dejavnosti”.

Rg-111029

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00252 z dne 26. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa LI AIR, podjetje za trgovino
in  storitve,  d.o.o.,  sedež:  Kajuhova 18,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/03703/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, zastopnika in tipa zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478472
Ustanovitelja: Zangl Manfred, izstopil

27. 12. 1996, Tomašič Vilibald, Ptuj, Ciril
Metodov drevored 17, vložil 501.000 SIT,
in Šeruga Lidija, Ptuj, Kajuhova 18, vložila
1,071.517 SIT, vstopila 29. 1. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šeruga Lidija, razrešena 16. 12.
1996, Tomašič Vilibald, razrešen 16. 12.
1996 kot prokurist in imenovana za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1997: 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;

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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;

5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6220 Izredni zračni
promet; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
je izvzeto “posredništvo pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov”.

Rg-111030

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00247 z dne 2. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa DIS-BENZ, trgovina in promet,
d.o.o., sedež: Apače 109, 2324 Lovrenc na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/05055/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, zastopnika in
dejavnosti z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5596793
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Skledar Stanislav st., vlo-

žil 1,131.000 SIT, in Skledar Stanislav ml.,
vložil 377.000 SIT, oba iz Lovrenca na
Dravskem polju, Apače 109, vstopila 20. 12.
1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Skledar Stanislav ml., imenovan 5. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 01110 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 01120 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
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jarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutnine;
01250 Reja drugih živali; 01300 Mešano
kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanja
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01420 Storitve za živinorejo brez vete-
rinarskih storitev; 01500 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 05010 Ribištvo;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15200
Predelava in konzerviranje rib in ribjih iz-
delkov; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15510 Mle-
karstvo in sirarstvo; 15520 Proizvodnja sla-
doleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15850 Pro-
izvodnja testenin; 15860 Predelava čaja in
kave; 15880 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 15890 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žga-
nih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 15940 Proizvodnja vina iz drugega sad-
ja; 15950 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 20100 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 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; 26610 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 26620 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
26630 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 26640 Proizvodnja malte; 26650 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 37200 Reciklaža nekovinskih osta-
nov in odpadkov; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-

vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji 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, 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 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in malimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve 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); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 60300 Ce-
vovdni transport; 61200 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63220 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 70100 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74400 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda;
74700 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 92320 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93040 Pogrebne sto-
ritve.

Pri dejavnosti G 51.180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., je izvzeto “posredništvo pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov”.
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Rg-111032

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00244 z dne 2. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa ZLADA, podjetje za opravljanje
storitev in trgovino, d.o.o., sedež: Prečna
pot 7, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/05045/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5583551
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kelner Daniela, razrešena 10. 12.
1996; direktor Kelner Jožef, Ptuj, Prečna
pot 7, imenovan 10. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 4531
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 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; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranj in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
je izvzeto “posredništvo pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov”, pri dejavnosti K 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje pa je izvzeto
“opravljanje revizijske dejavnosti”.

Rg-111033

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00241 z dne 2. 7. 1997 pri subjek-
tu  vpisa  SREDNJEŠOLSKI  CENTER
PTUJ, p.o., sedež: Volkmerjeva 19, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/00705/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo ime-
na firme, skrajšano firmo, spremembo druž-
benikov, dejavnosti in zastopnikov, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavo-
dih s temile podatki:

Matična št.: 5064678
Firma: ŠOLSKI CENTER PTUJ
Skrajšana firma: ŠC PTUJ
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ptuj,

izstop 24. 8. 1992; Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstop 24. 8. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Puklavec Metka, razrešena 1. 7.
1996; direktor Kumer Branko, Ptuj, Volk-
merjeva 23, imenovan 1. 7. 1996, zastopa
ŠC Ptuj brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, teh-
nični preizkusi in analize; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 8021 Srednješolsko splo-
šno izobraževanje; 8022 Srednješolsko po-
klicno in strokovno izobraževanje; 8023
Vzgoja in izobraževanje v dijaških domo-
vih; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

SLOVENJ GRADEC

Rg-108897

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00192 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa OSKRBA, trgovina na
veliko in malo, d.d., sedež: Meža 17, 2370
Dravograd, pod vložno št. 1/02124/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5002664
Člani nadzornega sveta: Kotnik Vlasta,

Hovnik Rafaela in Vajda Jožica, izstopili
28. 6. 1996; Blaznik Ferdo, Krajnc Eva in
Kotnik Vlasta, vstopili 28. 6. 1996.

Rg-111823

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00304 z dne 1. 9. 1997
pri  subjektu  vpisa  DOHOLD,  import-
export, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Mladinska 6, 2367 Vuzenica, pod vložno
št. 1/08779/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovne-
ga kapitala, poslovnega deleža, zastopnika
in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih dejavnostih in standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5800935
Firma: DOHOLD, montažne hiše, im-

port-export,  trgovina  in  posredništvo,
d.o.o.

Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu,
Otiški vrh 25/a
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Müller Peter Paul, Bun-

denthal, Nemčija, Falkenmühle 9, vstop
25. 5. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Müller Peter Paul, razrešen 10. 7.
1997; direktor Gregorek Ivo, Vuzenica,
Šentjanž nad Dravčami 9, imenovan 10. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev in posa-
mično.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1997: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 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; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 »Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.« razen »pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov«, pri dejavnosti pod šifro
52.488 »Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, pri dejavnosti pod
šifro, d.n.« pa razen »z orožjem in streli-
vom«.

Rg-111826

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00077 z dne 21. 8. 1997
pod št. vložka 1/09551/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1122312001
Firma: DISKONT–FRIZER, frizerske

storitve, d.o.o., podružnica INTERSPAR
CELJE

Skrajšana firma: DISKONT–FRIZER,
d.o.o., podružnica INTERSPAR CELJE

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 100
Ustanovitelj: DISKONT–FRIZER, fri-

zerske storitve, d.o.o., Mežica, Partizanska
14, vstop 5. 2. 1997, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Djokaj Zlatka, Prevalje, Na produ
28, imenovana 5. 2. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1997: 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov.

Rg-111828

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00270 z dne 28. 8. 1997
pri subjektu vpisa POZITRON, podjetje
za proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež:
Brde 15, 2383 Šmartno pri Slovenj Grad-
cu, pod vložno št. 1/05618/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, poslovnega deleža, dejavno-
sti in akta o ustanovitvi ter uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5626633
Osnovni kapital: 11,451.000 SIT
Ustanovitelj: Marhat Stanislav, Šmartno

pri Slovenj Gradcu, Brde 15, vstop 12. 2.
1992, vložek 11,451.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1997: 1412 Pri-
dobivanje apnenca, sadre in krede; 1450 Pri-
dobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2663 Proizvodnja sveže beton-
ske mešanice; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-

me v najem; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, tehnični preizkusi in analize.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 13. 11. 1996.

Rg-111829

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00328 z dne 27. 8. 1997
pod št. vložka 1/09562/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214799
Firma: VZMETI RAVNE, podjetje za

proizvodnjo  vzmeti  in  stabilizatorjev,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  VZMETI  RAVNE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Ko-
roška cesta 14

Osnovni kapital: 6,500.000 SIT
Ustanovitelj: EBM & FREDERICKS &

SCHEINER GESELLSCHAFT, m.b.H., Du-
naj, Avstrija, Ungargasse 59-61, vstop 14. 8.
1997, vložek 6,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strmčnik Dušan, Dravograd, Robind-
vor 25, imenovan 14. 8. 1997, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da lahko sklepa dolgoročne
pogodbe za nabavo in prodajo, posle o na-
bavi opreme nad vrednostjo 750.000 SIT ter
posle o nakupu in prodaji vrednostinih pa-
pirjev in deležev ter ustanavljanju družb le s
soglasjem ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 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; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7134 Daja-
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nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize.

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

Rg-111830

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00204 z dne 1. 9. 1997
pri subjektu vpisa OJSTRICA DRAVO-
GRAD, trgovsko podjetje, p.o., sedež: Trg
4. julija 32, 2370 Dravograd, pod vložno
št. 1/00451/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega skle-
pa, preoblikovanja, spremembo firme, skraj-
šane firme, organizacijske oblike, osnovne-
ga kapitala, družbenikov, tipa in pooblastil
zastopnika, dejavnosti in nadzornega sveta
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5024617
Firma: OJSTRICA DRAVOGRAD, tr-

govinska, d.d.
Skrajšana firma: OJSTRICA DRAVO-

GRAD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 112,440.000 SIT
Ustanovitelji: Občinski ljudski odbor

Dravograd, izstopil 27. 2. 1997; Sklad R
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vložil 55,800.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Dunajska 22,
vložil 11,244.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
11,244.000 SIT, udeleženci interne razdeli-
tve, vložili 22,488.000 SIT, in udeleženci
notranjega odkupa, vložili 11,664.000 SIT
– vstopili 27. 2. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turičnik Leon, Šentjanž pri Dravo-
gradu, Bukovska vas 42, ki od 28. 11. 1996
zastopa družbo kot začasni direktor brez
omejitev.

Članice nadzornega sveta: Preglav Na-
da, Borštnar Frida in Gnamuš Marina, vsto-
pile 28. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1997: 17510
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 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; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji 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, 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 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; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 »Posred-
ništvo , specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.« razen »posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov«; pri dejavno-
sti pod šifro 52.488 »Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.« pa
razen »z orožjem in strlivom«.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00988/00802-1997/SD z dne 21. 5. 1997.

Rg-111831

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00172 z dne 1. 9. 1997
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
FRANCA PASTERKA-LENARTA ME-
ŽICA, p.o., sedež: Partizanska cesta 16,
2392 Mežica, pod vložno št. 1/00013/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje delovne organizacije v javni za-
vod, spremembo imena, pravnoorganizacij-
ske oblike, osnovnega kapitala, družbenika
in dejavnosti ter uskladitev z ZOFVI in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5087376
Firma: OSNOVNA ŠOLA MEŽICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 31,210.000 SIT
Ustanoviteljica: Skupščina občine Rav-

ne na Koroškem, izstopila 21. 2. 1997; Ob-
čina Mežica, Mežica, Trg svobode 1, vsto-
pila 21. 2. 1997, vložila 31,210.000 SIT,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Potočnik Karel, Mežica, Stržovo 27,
ki od 12. 3. 1992 zastopa zavod brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1997: 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-111911

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00003 z dne 1. 9. 1997
pri subjektu vpisa TEKOS, tehnično ko-
mercialne storitve in prodaja za črno me-
talurgijo, d.o.o., sedež: Javornik 9, 2390
Ravne  na  Koroškem,  pod  vložno  št.
1/01616/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
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s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5353165
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Peruš Vladimir, razrešen 30. 9. 1996;
direktor Peruš Danilo, Ravne na Koroškem,
Javornik 9, imenovan 1. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1997: 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-

na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem.

Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 23. 12.
1996.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 »Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.« razen »pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov«, pri dejavnosti pod šifro
52.488 »Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.«razen »z orož-
jem in strelivom«, pri dejavnosti pod šifro
67.13 »Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
načnim posredništvom« pa se dovoli oprav-
ljanje dejavnosti »menjalniških poslov«.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 95/00268 Rg-112070

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00268 z dne 18. 6. 1997 pod št.
vložka 1/04417/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma:  CA–TRANSPORT–IMPORT–
EKSPORT, d.o.o., Podkraj št. 46b, Ve-
lenje

Skrajšana  firma:  CA–AR–IMP–EKS,
d.o.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3320 Velenje, Podkraj št. 46b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Camlek Berto, izstop 18. 6.

1997.
Sklep družbenika z dne 30. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 268/95 z dne 7. 4. 1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Camlek Ber-
to, Velenje, Podkraj 46/b.

Srg 95/00267 Rg-112091

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00267 z dne 10. 6. 1997 pod št.
vložka 1/01922/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: KOŠENINA, kmetijske storitve,
trgovina, servis in računalništvo, d.o.o.,
Kapla 15, Tabor

Skrajšana  firma:  KOŠENINA,  d.o.o.,
Tabor

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3304 Tabor, Kapla 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 30. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 267/95 z dne 7. 4. 1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Zupančič An-
ton, Kapla 15, Tabor.

Srg 95/00849 Rg-112095

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00849 z dne 3. 9. 1997 pod št.
vložka 1/01182/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: BRDOLES, podjetje za prede-
lavo lesa, d.o.o., Brdo 8, Planina pri Sev-
nici

Skrajšana firma: BRDOLES, d.o.o., Br-
do 8, Planina pri Sevnici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3225 Planina pri Sevnici, Br-
do 8

Osnovni kapital: 2.178 SIT
Sklep družbenika z dne 3. 10. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 849/95 z dne 13. 5. 1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Guček Ma-
rija, Brdo 8, Planina pri Sevnici.

Srg 95/00170 Rg-112097

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00170 z dne 3. 9. 1997 pod št.
vložka 1/05362/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: E&M COMMERCE, transport-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Vinska go-
ra 48, Velenje

Skrajšana firma: E&M COMMERCE,
d.o.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3320 Velenje, Vinska Gora 48
Osnovni kapital: 101.150 SIT
Sklep družbenika z dne 20. 2. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 170/95 z dne 13. 5. 1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Tajnik Ed-
vard, Vinska Gora 48, Velenje.

Srg 95/00804 Rg-112101

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00804 z dne 8. 9. 1997 pod št.
vložka 1/02859/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: ASOFT, proizvodno, trgovsko,
storitveno in zastopniško podjetje, d.o.o.,
Celje, Klanjškova 4

Skrajšana firma: ASOFT, d.o.o., Celje,
Klanjškova 4

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Klanjškova 4
Osnovni kapital: 5.700 SIT
Sklep družbenika z dne 5. 9. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 804/95 z dne 21. 4. 1995).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Koklič An-
drej, Klanjškova 4, Celje.

Srg 95/00033 Rg-112102

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00033 z dne 26. 8. 1997 pod št.
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vložka 1/01772/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: POST – BIRO, Posredovanje,
organiziranje, storitve, trženje, d.o.o., Li-
pa 25, Titovo Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3320 Titovo Velenje, Lipa 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 9. 1. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 33/95 z dne 24. 3. 1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Filipančič
Alojz, Lipa št. 25, Velenje.

Srg 97/00415 Rg-112103

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00415 z dne 27. 5. 1997 pod št.
vložka 1/02794/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5491592
Firma:  INFORMATIKA  VELENJE,

podjetje za informacijske storitve, d.o.o.,
Velenje, Prešernova 22

Skrajšana firma: INFORMATIKA VE-
LENJE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3320 Velenje, Prešernova 22
Osnovni kapital: 15.000 SIT
Sklep skupščine z dne 3. 4. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 415/97 z dne 11. 4. 1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Rudnik ligni-
ta Velenje, p.o., Partizanska 78, Velenje.

Srg 97/00094 Rg-112104

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00094 z dne 26. 8. 1997 pod št.
vložka 1/03420/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5566657
Firma: MAS, gradbeni inženiring, tr-

govina in zastopstvo, d.o.o., Žalec
Skrajšana firma: MAS, d.o.o., Žalec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Ul. heroja Stane-

ta 2
Osnovni kapital: 10.100 SIT
Ustanovitelj: Schmidt Marko, izstopil

26. 8. 1997.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1791/91 z dne 5. 2. 1992.

Sklep družbenika z dne 30. 12. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 94/97 z dne 13. 2. 1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Schmidt Mar-
ko, Prežihova ulica 20, Celje.

Srg 2631/94 Rg-112105

To sodišče je v registrski zadevi sklenilo
objaviti sklep:

Družba  MESARSTVO  RAVNIČAN,
d.o.o., Mesarstvo, predelava, trgovina,
Boahrina 21b, Zreče, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Ravničan Antona, Boharina 21b, Zreče, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 10. 8.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 17. 4. 1997

Srg 4683/94 Rg-112107

To sodišče je v registrski zadevi sklenilo
objaviti sklep:

Družba POPCO TRADE, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Polzela, Pol-
zela 193a, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Terglav Danijela, Polzela 193a, Plzela, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 25. 4.

1997.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 25. 4. 1997

Srg 94/03677 Rg-112233

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03677 z dne 2. 9. 1997 pod št.
vložka 1/02477/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča prevzeto družbo s temile
podatki:

Matična št.: 5458595
Firma: VELCOM, Podjetje za teleko-

munikacijski inženiring, d.o.o., Velenje
Skrajšana firma: VELCOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Foitova 8
Osnovni kapital: 208.200 SIT
Pripojitev k družbi Gorenje Servis,

d.o.o., Velenje, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 3. 11. 1994. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Izbris subjekta vpisa po dne 28. 8. 1997
pravnomočnem sklepu tukajšnjega sodišča
Srg 3676/94 pri prevzemni družbi.

Srg 199/96 Rg-112633

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

Družba  GORENJE  REKREACIJA,
podjetje za organizacijo športnorekre-
acijske dejavnosti, d.o.o., Partizanska 12,
Velenje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer Go-
renje gostinstvo, d.o.o., Velenje, Partizan-
ska 12, Pruš Friderika, Sejmišče 74, Misli-
nja in Goršek Milana, Bevče 28, Velenje, ki
prevzamejo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzamejo družbe-
niki.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 25. 8.
1995.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 23. 9. 1997

Srg 94/04650 Rg-112635

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04650 z dne 24. 9. 1997 pod št.
vložka 1/05891/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi vpisa pri-
pojitve s temile podatki:

Matična št.: 5807247
Firma:  K.A.T.A.–COMERCE,  trgov-

ska, proizvodna in storitvena dejavnost,
d.o.o., Jagnjenica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1433 Radeče, Jagnjenica 59
Osnovni kapital: 119.419 SIT
Pripojitev k družbi LOSTAR, podjetje

za trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Radeče,
Jagnjenica 30, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 24. 10. 1994. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Srg 92/02723 Rg-112850

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 92/02723 z dne 1. 10. 1997 pod št.
vložka 1/00496/24 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča OE Bolnišnica Celje, za-
radi preoblikovanja JZ ZC Celje, z organi-
zacijsko enoto Bolnišnica Celje, v JZ Splo-
šna Bolnišnica Celje, s temile podatki:

Matična št.: 5685796000
Firma: JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVE-

NI CENTER CELJE, p.o., Celje, Gregor-
čičeva 3, Organizacijska enota Bolnišnica
Celje

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3000 Celje, Oblakova 5

KOPER

Srg 1668/94 Rg-109756

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

Družba  SPEKTRA  KOPER,  d.o.o.,
Podjetje za grafično dejavnost in ekonom-
sko propagando, Dekani 267, Dekani, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/913/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 26. 5. 1994.

Družbenik Stepančič Darko, Dekani 267,
Dekani, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 8. 7. 1997
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Srg 94/03096 Rg-110167

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03096 z dne 28. 5. 1997 pod št.
vložka 1/01321/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5388040
Firma: IM-EX, Obrtno trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: IM-EX, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Ozka ulica 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kozlovič Gioia, izstop

29. 12. 1994.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzela Giola Ko-
zlovič, Koper, Ozka ulica 3.

Srg 512/94 Rg-112396

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

Družba ERAX, Transportno trgovsko
izvozno in uvozno podjetje, d.o.o., Parti-
zanska 115, Sežana, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1-2572-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbe-
nic z dne 21. 4. 1994.

Družbenici Marta Velikonja, Orehovica
10, Podnanos in Nadja Bratuž, Orehovica 3,
Podnanos, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenici v višini
njunih poslovnih deležev.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 9. 1997

Srg 2916/94 Rg-112397

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

Družba PROMIT, proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.o.o., Pivka, Vilharjeva
6, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1-4204-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljice z dne
23. 12. 1994.

Družbenica Lidija Zadel iz Pivke, Vil-
harjeva 6, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 9. 1997

Srg 110/95 Rg-112400

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

Družba DAKIČ & DAKIČ – Podjetje
za kontrolo kakovosti in količine blaga,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1-4371-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenikov z dne 14. 1. 1995.

Družbenika Miloš in Zlatko Dakič, oba
iz Kopra, Kovačevičeva 20, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika v soraz-
merju z njunimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 9. 1997

Srg 3139/94 Rg-112636

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

Družba SOJ, steklarstvo, proizvodnja
stavbnega pohištva in trgovina, d.o.o.,
Studeno 97a, Postojna, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/3595/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 1. 12. 1994.

Družbenik Ostanek Janko, Studeno 97a,
Postojna, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 1. 10. 1997

Srg 2090/94 Rg-112637

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

Družba M & A, Podjetje za trgovino,
uvoz in izvoz, d.o.o., Pod Jelovico 8, Po-
stojna, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2092/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 5. 1994.

Družbenika Bajc Marko, Postojna,
Hrašče 149 in Glažar Alenka, Postojna, Pod
Jelovico 8, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika, vsake-
mu eno polovico osnovnega kapitala.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,

sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 1. 10. 1997

Srg 95/00353 Rg-112805

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00353 z dne 20. 8. 1997 pod št.
vložka 1/01307/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5625050
Firma: MIRO, – Proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: MIRO Koper, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Staničev trg 17/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Piciga Miroslav, izstop

29. 3. 1995.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti

izbrisane družbe je prevzel Miroslav Piciga,
Škofije, Plavje 61.

Srg 95/00465 Rg-112806

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00465 z dne 15. 9. 1997 pod št.
vložka 1/01081/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5372704
Firma: LIVIJA, Trgovina z mešanim

blagom, d.o.o., Kobdilj
Skrajšana firma: LIVIJA, d.o.o., Kob-

dilj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štanjel, Kobdilj 54/d
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Fabjan Franko in Fabjan

Livija, izstopila 27. 3. 1995.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela Franko in
Livija Fabjan iz Štanjela, Kobdilj 54/d.

Srg 94/01736 Rg-112945

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01736 z dne 27. 8. 1997 pod št.
vložka 1/01568/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5431476
Firma: PAKIRKA, d.o.o. – proizvod-

nja, embaliranje in trgovina, Kozina, Hr-
pelje 11b

Skrajšana firma: PAKIRKA, d.o.o., Hr-
pelje–Kozina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kozina, Hrpelje 11 b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Udovič Štefan, Udovič

Erika, Udovič Vladimir, Udovič Jolanda in
Udovič Jasna, vsi izstop 2. 6. 1994.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli Udovič
Vladimir, S. Vukelič 4, Buzet, Hrvaška,
Udovič Štefan, Udovič Jolanda, Udovič Ja-
sna in Udovič Erika, vsi Hrpelje 11b, Ko-
zina.
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Srg 95/01046 Rg-112963

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/01046 z dne 27. 8. 1997 pod št.
vložka 1/03596/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5688612
Firma: TALOS, informacijske tehno-

logije, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: TALOS, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cavallaro Alfredo, Zadel

Peter, Babič Vojko in Furlanič Valter, vsi
izstop 29. 11. 1995.

Obveznost plačila morebitnih obveznsoti
izbrisane družbe so prevzeli Alfredo Caval-
laro, Via Domizoni 51, Bresso, Milano, Itali-
ja, Peter Zadel, Tomažiči 13, Sv. Anton, Ko-
per, Vojko Babič, Ankaran, Larisova 10 in
Valter Furlanič, Kampel 25B, Koper.

Srg 96/00047 Rg-112964

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00047 z dne 27. 8. 1997 pod št.
vložka 1/00874/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5807891
Firma: KOMARINE, – Vzdrževanje la-

dijskih motorjev in trgovina, Kocjan Ser-
gej & Milena, d.n.o., Lucija

Skrajšana firma: KOMARINE, Kocjan
Sergej & Milena, d.n.o., Lucija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Portorož, Obala 113
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kocjan Sergej in Kocjan

Milena, oba izstop 19. 1. 1996.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe sta prevzela Kocjan Ser-
gej, Lucija, Obala 113 in Kocjan Milena,
Parecag št. 12 c, Sečovlje.

Srg 96/00221 Rg-112965

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00221 z dne 27. 8. 1997 pod št.
vložka 1/04684/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5358329
Firma:  ATLANTA,  trgovsko  in  pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Vojkovo nabrež-
je 31 a, Koper

Skrajšana firma: ATLANTA, d.o.o., Ko-
per

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 31 a
Osnovni kapital: 300.000 SIT
Ustanovitelj: Bečaj Vili, izstop 13. 3.

1996.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzel Bečaj Vili iz
Kopra, Vojkovo nabrežje 31 a.

Srg 96/00560 Rg-112972

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00560 z dne 27. 8. 1997 pod št.
vložka 1/02762/00 izbrisalo iz sodnega regi-

stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5565430
Firma: ASTOR, – Podjetje za storitve,

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

govornostjo
Sedež: Koper, Cesta na Markovec 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Sokolič Ana, izstop 2. 7.

1996.
Obveznost plačila morebitnih obvezno-

sti izbrisane družbe je prevzela Sokolič Ana,
Tuljaki št. 10, Gračišče.

LJUBLJANA

Srg 12404/94 Rg-569

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba VAIMEX, Gostinstvo in trgo-
vina, d.o.o., Borovnica, Ulica bratov Miv-
šek 16, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Robert Vajnhandl, Ulica
bratov Mivšek 16, Borovnica, z ustanovi-
tvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Roberta Vajnhandl.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 11. 1997

Srg 4322/94 Rg-570

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

NEVTRON, proizvodnja in trgovina
Aleševčeva 33,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/10401/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 26. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tomaž Hren, Aleševčeva
33, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Hren Tomaža.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 2. 1995

Srg 10740/94 Rg-571

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

MEL, Galerija, p.o., Mestni trg 18,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Melanija Šmalc, Mest-
ni trg 18, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Šmalc Melanijo.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 2. 1995

Srg 10908/94 Rg-572

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

OECONOMIA, Ekonomsko svetova-
nje in poslovne storitve, trgovina, d.o.o.,
Vilharjeva 41,  Ljubljana,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miloš Pukl, Vilharjeva
41, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Pukl Miloša.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 2. 1995

Srg 10929/94 Rg-573

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

DARTI, Trgovina in storitve, Ljublja-
na, d.o.o., Kovačeva 2, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Podboršek Frančiška,
Kovačeva 2, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 110.200 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
110.200 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 2. 1995

Srg 11743/94 Rg-574

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba MENSA, Podjetje za marke-
ting, informatiko, svetovanje in izobraže-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Pod kostanji 6,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Nikola Stojanovski,
Žaucerjeva 11, Ljubljana in Breda Kutin,
Pod kostanji 6, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Bredo Kutin.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 10. 1996

Srg 11765/94 Rg-575

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba  WILD  TRADE,  podjetje  za
proizvodnjo, servis in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Štihova 14, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Tomaž Majce, Kogoje-
va 4, Ljubljana, Aleš Strmšek, Pod jelšami
10, Ljubljana in Aleksander Milič, Kogoje-
va 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.100 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
v sorazmerju z vloženimi vlogami.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 10. 1996

Srg 15526/94 Rg-576

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba  KUHARICA,  trgovina  s  ku-
hinjskimi pripomočki, d.o.o., Ljubljana,
Sketova ulica 13, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 24. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jakopič Tomi, Šmar-
tinska 8, Ljubljana in Čepin Brane, Preglov
trg 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja po ena-
kih delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 10. 1996

Srg 94/15642 Rg-577

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba  RAČUNOVODSKO  FINAN-
ČNI INŽENIRING, d.o.o., Rožna dolina
c. III/16, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljice so Maja Glavič, Metoda
Mikuža 16, Ljubljana, Pezdir Antonija,
Škrabčeva 14, Ljubljana in Zdenka Počuča,
Korpe 4, Blagovica, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.100 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustnaoviteljice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 2. 1997

Srg 94/17312 Rg-578

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba MIGOR, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Ul. Vide Janežič 11,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zdravko Žunec, Majaro-
nova 22, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 337.392 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 2. 1997

Srg 94/17602 Rg-579

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba CONTACTA, podjetje za izva-
janje elektroinstalacij, inženiring, trgovi-
no na debelo, trgovino na drobno in go-
stinstvo d.o.o., Gabrščkova 71, Ljublja-
na,  preneha  po  skrajšanem  postopku  po
sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Janča Klara, Gabršč-
kova 71, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Janča Klaro.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 2. 1997

Srg 94/17707 Rg-580

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba EMONIA, podjetje za trgovi-
no in turizem, d.o.o., Štajerska ul. 4, Kam-
nik,  preneha  po  skrajšanem  postopku  po
sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zupančič Andrej, Štajer-
ska ul. 4, Kamnik, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 2. 1997

Srg 94/18394 Rg-581

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba KBS, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, Ulica bra-
tov  Babnik 93,  Ljubljana,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 12. 7. 1996.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Silvija Kodrič in Bruno
Kodrič, oba Ulica bratov Babnik 93, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.800
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega
eno polovico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 2. 1997

Srg 18754/94 Rg-582

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

BSA, Podjetje za signalizacijo in avto-
matizacijo železniškega prometa, d.o.o.,
Kotnikova 18, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Iskra Commerce,
d.o.o., Ljubljana Kotnikova 28, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Iskra-Commerce, d.o.o.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 10. 1995

Srg 18765/94 Rg-583

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

ISKRA COMMERCE TELEKOMU-
NIKACIJE, d.o.o., Ljubljana, Trg repub-
like 3, reg. št. vl. 1/16221/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je ISKRA COMMERCE,
Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Trg republike 3, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
ISKRA COMMERCE, Mednarodno trgov-
sko podjetje, d.o.o.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 10. 1995

Srg 18909/94 Rg-584

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba ENSAM, d.o.o., Podjetje za or-
ganiziranje, kooperacije, posredovanja in
reklame, Glavarjeva 47, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bolleslav Žibert, Boletina
24, Ponikve, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 10. 1996

Srg 94/19178 Rg-585

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba  PREDSTAVNIŠTVO  –  gra-
fične storitve, trgovina, informacijski,
ekonomski, finančni in organizacijski in-
ženiring, Ljubljana, d.o.o., Nade Ovčako-
ve 25, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 11. 9. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jurija Škerjanc, Nade
Ovčakove 25, Ljubljana in Dušan Piršič, Ul.
XXXI divizije 50, Kranj, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 2. 1997

Srg 95/1403 Rg-586

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba LIL, podjetje za storitve in tr-
govino, d.o.o., Brilejeva 7, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 9. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Lidija Laterner, Brile-
jeva 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 2. 1997

Srg 4192/95 Rg-587

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

MOTORSTROJ, Trgovsko in posred-
niško podjetje, d.o.o., Grahovo, Žerovni-
ca 3, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 3. 8. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rok Andrej, Žerovnica 3,
Grahovo, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Rok Andreja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 5. 1996

Srg 142/96 Rg-588

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba COMETOUS, turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Kamnogoriška 51, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 12. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Varl Karel, Kamnogoriška
51, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,582.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Varl Karla.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 9. 1997

Srg 4116/97 Rg-592

Okrožno sodišče v Ljubljani kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
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KLAREZ, d.o.o., Trgovsko in storitve-
no podjetje, Partizanska pot 58, Litija,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 6. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelji so Juvan Peter, Partizanska
pot 11, Litija, Podlogar Alojz, Podroje 10,
Šmartno in Sedevčič Zdravko, Partizanska
pot 58, Litija, ki prevzemajo obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po preteku družbe po skrajšanem postop-
ku se ustanovitveni kapital v znesku 8.100
SIT prenese v celoti na ustanovitelje sklad-
no z njihovimi deleži v družbi.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 9. 1997

Srg 94/18483 Rg-107309

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18483 z dne 29. 4. 1997 pod
št. vložka 1/21455/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: EMZ QING, Podjetje za sveto-
vanje  in  inženiring,  d.o.o.,  Ljubljana,
Sattnerjeva 11

Skrajšana  firma:  EMZ  QING,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Sattnerjeva 11
Osnovni kapital: 165.000 SIT
Ustanovitelj: Zozolly Mihajlo, izstop

28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Mihajlo Zozolly, Sattnerjeva 11, Ljub-
ljana.

Srg 96/03553 Rg-110984

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03553 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/08063/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: EVERCOM, podjetje za trgo-
vino in storitveni inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Kantetova 65

Skrajšana firma: EVERCOM, d.o.o., in-
ženiring Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kantetova 65
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jeremič Mirko in Jeremič

Borka, oba izstop 10. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 10. 7. 1996 o pre-

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

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

zela Jeremič Mirko in Jeremič Borka, oba
Kantetova 65, Ljubljana

Srg 95/00223 Rg-110970

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00223 z dne 10. 4. 1997 pod
št. vložka 1/17938/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ATLANTIDA, proizvodnja, tr-
govina, storitve, d.o.o., Borovnica

Skrajšana firma: ATLANTIDA, d.o.o.,
Borovnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borovnica, Cesta na Grič 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Zalar Janez, izstop 29. 12.

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Zalar Janez, Cesta na Grič 15, Borovnica.

Srg 94/17489 Rg-111091

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17489 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/18893/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: VITTJA, zastopstvo, prodaja,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Rovte 41 b

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

govornostjo
Sedež: Rovte, Rovte 41 b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Jereb Vitja, izstop

28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Jereb Vitja, Rovte 51 b, Rovte.

Srg 94/05255 Rg-111201

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05255 z dne 15. 5. 1997 pod
št. vložka 1/12681/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: BARPOL, podjetje za obrtne
storitve, d.o.o., Vnanje Gorice, Pot k ču-
vajnici 11

Skrajšana firma: BARPOL, d.o.o., Vna-
nje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vnanje Gorice, Pot k čuvajni-
ci 11

Osnovni kapital: 8.010 SIT
Ustanovitelj: Bartolj Peter, izstop 25. 4.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Bartolj Peter, Vnanje Gorice, Pot k ču-
vajnici 11.

Srg 94/15867 Rg-111213

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15867 z dne 15. 5. 1997 pod
št. vložka 1/04999/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 29
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Košak Samo in Djoki-

ć-Golob Jasna, oba izstop 9. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Košak Samo, Jamnikarjeva 29, Ljub-
ljana in Djokić Jasna, Stari trg 15, Ljub-
ljana.

Srg 96/00784 Rg-111231

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00784 z dne 15. 5. 1997 pod
št. vložka 1/01885/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TIPRO, podjetje za proizvod-
njo tipk in tipkovnic, p.o.

Skrajšana firma: TIPRO Ljubljana
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva ulica 51 a
Sklep skupščine z dne 15. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Inštitut za elektroniko in razumsko teh-
niko, Ljubljana, Teslova 30.

Srg 97/00402 Rg-111488

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00402 z dne 24. 7. 1997 pod
št. vložka 1/16237/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: NORD, podjetje za lovski in ri-
biški turizem ter za proizvodnjo in trgo-
vino z lovskim in športnim strelivom,
d.o.o., Grosuplje, Partizanska 16

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grosuplje, Partizanska 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Marinč Davorin, izstop

8. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 8. 1. 1997 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Darovin Marinč, Partizanska 16, Gro-
suplje.

Srg 97/01631 Rg-112242

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01631 z dne 19. 8. 1997 pod št.
vložka 1/16897/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5604 Št. 71 – 21. XI. 1997

Firma: KATO, Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Slapnikova 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Plaznik Tomaž in Kle-

menčič Karol, oba izstop 14. 3. 1997.
Sklep ustanoviteljev z dne 14. 3. 1997 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Karol Klemenčič, Slapnikova 8, Ljubljana in
Tomaž Plaznik, Praznikova 6, Ljubljana.

Srg 94/17508 Rg-112339

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17508 z dne 28. 8. 1997 pod
št. vložka 1/07780/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ARCHEM, Podjetje za sveto-
vanje, posredovanje in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Janežičeva 25

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Janežičeva 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Tavčar Matjaž in Rupreht

Ruth, oba izstop 28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Tavčar Matjaž, Janežičeva 25, Ljub-
ljana in Rupreht Ruth, Vlahovičeva 2, Ljub-
ljana.

Srg 97/01658 Rg-112361

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01658 z dne 28. 8. 1997 pod
št. vložka 1/19188/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5642485
Firma: CITY, d.o.o., trgovina, inženi-

ring, posredovanje, Miklošičeva 2, Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 2
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Jazbec Iztok, izstop 19. 3.

1997.
Sklep skupščine z dne 19. 3. 1997 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Jazbec Iztok, Miklošičeva 2, Ljubljana.

Srg 96/03656 Rg-112433

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03656 z dne 15. 9. 1997 pod

št. vložka 1/19539/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5651727
Firma: MARCHEL, trgovsko podjetje,

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

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška cesta 122
Osnovni kapital: 15,000.000 SIT
Ustanovitelja: Cosulich Coiffure Servi-

ce Srl in Cosulich Group s.p.a., Trieste, oba
izstop 21. 6. 1996.

Sklep skupščine z dne 21. 6. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Cosulich Coffure Service Srl, Trst, Ita-
lia in Cosulich Group s.p.a. Trieste.

Srg 97/00829 Rg-112440

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00829 z dne 12. 9. 1997 pod
št. vložka 1/20115/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PRIMUS TRADE, podjetje za
trgovino in posredovanje, d.o.o., Dvorža-
kova 11, Ljubljana

Skrajšana  firma:  PRIMUS  TRADE,
d.o.o., Dvoržakova 11, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dvoržakova 11
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Konforte Goran in Kaj-

zelj Anka, oba izstop 23. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 23. 1. 1997 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Anka Kazelj in Goran Konforte.

Srg 97/01710 Rg-112710

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01710 z dne 15. 9. 1997 pod
št. vložka 1/02260/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5289319
Firma: SANIA, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SANIA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Skapinova 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Ožura Viktor, izstop 19. 3.

1997.
Sklep skupščine z dne 19. 3. 1997 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ožura Viktor, Trg zbora odposlancev 74,
Kočevje.

MARIBOR

Srg 1334/97 Rg-593

Družba KAMBI, opravljanje tesarskih
del na terenu, obdelava lesa, razrez, sveto-
vanje in trgovina z lesnimi izdelki, d.o.o.,
Maistrova ul. 36, Lenart v Slovenskih go-
ricah, reg. št. vl. 1/7725-00, katere družbe-
nik je Zelenik Franc, Dupleški vrh 8, Sp.
Duplek, po sklepu družbenika z dne 20. 5.
1997 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Zelenik
Franc.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 4. 11. 1997

NOVA GORICA

Rg-104892

Družba TKP, Podjetje za izdelavo tek-
stilnih in kovinskih izdelkov, d.o.o., Idri-
ja, s sedežem Triglavska 12, Idrija, vpisa-
na pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1-1122-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev družbe z dne 26. 8. 1996.

Ustanovitelja sta Tušar Zdravka in Tušar
Jelen, oba Triglavska 12, Idrija, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 26. 8. 1996

SLOVENJ GRADEC

Srg 5555/94 Rg-589

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5555/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku dne 7. 10. 1997 sklenilo:

v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/7057-00 vpiše izbris družbe MVS, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., s se-
dežem Sp. kraj 31, Prevalje, zaradi prena-
hanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Stanislav Ma-
jerič, Prevalje, Sp. Kraj 31.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 7. 10. 1997
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Srg 64/95 Rg-590

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 64/95 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 6. 10. 1997 sklenilo:

v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/3271-00 vpiše izbris družbe AREA,
agencija za turizem, trgovino, posredniš-
tvo in zastopanje, d.o.o., s sedežem Brdi-
nje 89, Ravne na Koroškem, zaradi prena-
hanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzameta Ferdinand
Blaznik, Dravograd, Dobrava 29 in Bogo-
mir Volčanšek, Ravne na Koroškem, Brdi-
nje 89.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 10. 1997

Srg 198/97 Rg-591

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 198/97 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 2. 10. 1997 sklenilo:

v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/7608-00 vpiše izbris družbe OPTIEM
organizacija, proizvodnja, trgovina, im-
port, export in marketing d.o.o., s sede-
žem Cankarjeva 8/a, Slovenj Gradec, za-
radi prenahanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzamejo Mirko Pra-
pertnik, Paka 76, Slovenske Konjice, Edi-
na Sinanovič, Ljubljana, Rusianov trg 2 in
Miroslav Pogladič, Srednji Dolič 12, Mi-
slinja.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 2. 10. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 121-4/97-08 Ob-4975

Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
pravila sindikata zavoda SVIZ – Osnovne
šole Orehek, Kranj, ki ga je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata, z imenom Sindikat
SVIZ – Osnovna šola Orehek, Kranj, s
sedežem v Kranju, Zasavska 53c.

Pravila sindikata so z dnem izdaje te od-
ločbe vpisana v evidenco statutov sindika-
tov pod zap. št. 146.

Št. 121-5/97-08 Ob-5048

1. Upravna enota Kranj sprejme v hram-
bo pravila sindikata zavoda SVIZ – Zavoda
za varstvo naravne in kulturne dediščine
Kranj, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata, z imenom Sindikat SVIZ – Za-
vod za varstvo naravne in kulturne dedi-
ščine Kranj, s sedežem v Kranju, Tomši-
čeva 44.

Pravila sindikata so z dnem izdaje te od-
ločbe, vpisana v evidenco statutov sindika-
tov pod zaporedno številko 147.

Št. 007-3/97-3/5 Ob-5049

Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-
nja in znanosti Slovenije Osnovne šole
Neznanih talcev Dravograd s sedežem Trg
4. julija 64, Dravograd, se z dnem 13. 11.
1997 hranijo pri Upravni enoti Dravograd.

Pravila so napisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 31.

Oklici o uvedbi postopka za nastavitev
zemljiške knjige

Razglasi sodišč

Su 43-02/97 R-180

To sodišče v skladu z določili 111. člena
zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št.
33/95) izdaja naslednji oklic o uvedbi po-
stopka nastavitve dela zemljiške knjige v
k.o. Črni kal, (za parc. št. 3797, 3798 in
3800).

Poizvedbe glede pravic na navedenih ne-
premičninah se pričnejo opravljati dne 16. 12.
1997 od 13. do 16. ure v prostorih Okrajnega
sodišča v Kopru, zemljiška knjiga.

Poizvedb naj se udeležijo vsi lastniki in
posestniki nepremičnin, ki so zgoraj nave-
dene ter ostali, ki imajo pravno korist, da se
ugotovijo, vpišejo in ohranijo njihove pra-
vice.

V poizvedovalnem postopku bo sodišče
zbralo podatke o nepremičninah, podatke o
osebah, za katere se po znanih podatkih
predpostavlja, da so nosilci pravic na nepre-
mičninah in podatke o njihovih pravicah ter
omejitvah, ki se nanašajo na te pravice.

Po končanem poizvedovalnem postopku
bo sodišče razgrnilo ugotovljene podatke.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 23. 10. 1997

St 10/95 S-456

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/95 sklep z dne 11. 11. 1997:

I. Stečajni postopek nad dolžnikom: BIC
& BOC, Konfekcija, d.o.o., Celje, Ipavče-
va 22 – v stečaju, se zaključi.

II. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.

III. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: BIC & BOC, Konfekcija,
d.o.o., Celje, Ipavčeva 22 – v stečaju, iz
sodnega registra.

St 31/97 S-454

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 31/97 sklep z dne 5. 11. 1997:

I. Stečajni postopek nad dolžnikom: Fe-
ra, Veletrgovina d.o.o., Mestni trg 3, Slo-
venske Konjice, se začne in takoj zaključi.

II. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu RS in na oglasni deski tukajšnjega so-
dišča.

Stečajni postopki
in likvidacije

III. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: Fera, Veletrgovina d.o.o.,
Mestni trg 3, Slovenske Konjice, iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 11. 1997

St 19/97 S-455

To sodišče razpisuje II. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi Šta-
jerska pivovarna d.d., Maribor – v steča-
ju, dne 3. 12. 1997 ob 10. uri v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 4. 11. 1997

St 156/93 S-457

To sodišče objavlja v stečajnem postop-
ku  nad  Biro  za  industrijski  inženiring
BII p.o., Ljubljana, Snežniška 1, Ljub-
ljana – v stečaju za dne 10. 12. 1997 ob
10. uri, soba 307/III tega sodišča razpisuje
2. narok za preizkus terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 11. 1997

St 5/96-814 S-458

To sodišče objavlja v stečajnem postop-
ku nad dolžnikom SGP Pomgrad – Viso-
kogradnje d.o.o., Murska Sobota, Štefa-
na Kovača 10 – v stečaju, s sklepom opr. št.
St 5/96 z dne 4. 7. 1997 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom in nje-
govimi upniki.

Dolžnik se zavezuje plačati svojim upni-
kom ugotovljene terjatve, nastale do dneva
začetka stečajnega postopka, to je dne 13. 5.
1996 pod naslednjimi pogoji:

Terjatve upnikov se razdelijo v dva raz-
reda.

V prvi razred spadajo dolžnikovi stra-
teški partnerji – zunanji upniki, delavci za-
posleni pri dolžniku do začetka stečajnega
postopka, ki so pred narokom za prisilno
poravnavo s predlagateljem prisilne porav-
nave SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota,
Štefana Kovača 10, Murska Sobota, sklenili
ustrezno poravnavo in hčerinski družbi
predlagatelja SGP Pomgrad – ABI Lipovci
d.o.o. in SGP Pomgrad – nizkogradnje
d.o.o., Murska Sobota, Bakovska cesta, v
višini priznanih terjatev na prvem naroku za
preizkus terjatev. Terjatve teh upnikov se
poplačajo v višini 75% ugotovljenih terja-
tev z obrestmi TOM + 4%, ki tečejo od
začetka postopka prisilne poravnave dne
18. 3. 1997.

V drugi razred spadajo vsi preostali up-
niki ter upniki, katerih terjatve so bile na
narokih za preizkus terjatev prerekane in
bodo njihove terjatve ugotovljene po kon-
čanih pravdah ter upniki, ki terjatev niso
prijavili v stečajnem postopku, pa bodo nji-
hove terjatve ugotovljene po sklenjeni pri-
silni poravnavi. Terjatve teh upnikov se po-
plačajo v višini 50% ugotovljenih terjatev z
obrestmi TOM + 4%, ki tečejo od začetka
postopka prisilne poravnave dne 18. 3.
1997.

Terjatve iz obeh razredov se izplačajo v
3 obrokih: 1. obrok v višini 1/3 zmanjšane
terjatve z obrestmi zapade v plačilo 31. 12.
1997, 2. obrok v višini 1/3 zmanjšane terja-
tve z obrestmi zapade v plačilo 30. 9. 1998
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in 3. obrok v višini 1/3 zmanjšane terjatve z
obrestmi zapade v plačilo 30. 6. 1999.

Seznam upnikov obeh razredov z njiho-
vimi terjatvami v ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskih je sestavni del sklepa.

Za obveznosti iz prisilne poravnave sku-
paj z dolžnikom odgovarjata kot poroka in
solidarna plačnika družbi SGP Pomgrad –
nizkogradnje d.o.o., Murska Sobota, Bakov-
ska cesta in SGP Pomgrad ABI, d.o.o., Li-
povci.

Stečajni postopek se ustavi.
Prisilna poravnava je bila potrjena 4. 7.

1997. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
je postal pravnomočen dne 10. 10. 1997.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 10. 11. 1997

St 48/97 S-459

To sodišče je s sklepom St 48/97 dne
12. 11. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Končar, Trgovina in zastopstvo
d.o.o., Ljubljana.

Predlog  stečajnega  dolžnika,  da  se
stečajni  postopek  takoj  zaključi,  se  za-
vrne.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Gre-
ga Erman, Maroltova 1, Ljubljana.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 23. 2. 1998 ob 13. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 11. 1997.

St 32/97 S-460

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad  dolžnikom  Industrijsko  podjetje
»Alprem«, p.o., Kamnik, Usnjarska c. 9,
za dne 16. 12. 1997 ob 9. uri v sobi 368/III
tega sodišča.

Upniki  si  lahko  predlog  načrta  fi-
nančne reorganizacije ogledajo pri sodišču
v sobi 312 in 313 med uradnimi urami v
ponedeljek, sredo in petek od 8.30 do
12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 11. 1997

St 15/97 S-461

To sodišče je v postopku prisilne porav-
nave nad dolžnikom Cimos Tovarna Seno-
žeče, d.o.o., Proizvodnja avtomobilskih
delov Senožeče, Senožeče 17, s sklepom
opr. št. St 15/97 z dne 14. 10. 1997 potrdilo
naslednjo prisilno poravnavo nad dolžni-
kom:

Terjatve upnikov so razvrščene v tri raz-
rede upnikov, in sicer:

– 1. razred: terjatve upnikov, ki so skle-
nili pogodbe z dolžnikom in se izplačajo v

višini, rokih ter z obrestmi po obrestni meri
kot je razvidno iz 2.1.1. točke izreka sklepa;

– 2. razred: terjatve vseh ostalih upni-
kov, ki jih dolžnik izplača v višini 20% v
roku enega leta z obrestmi po obrestni meri
PIBOR + 1, obresti na neodplačan dolg se
plačujejo kvartalno;

– 3. razred: terjatve delavcev iz naslova
odpravnin za presežne delavce, ki jih dolž-
nik izplača 100% v roku enega leta, v deve-
tih obrokih, obrestovane s temeljno obrest-
no mero – TOM, prvi obrok zapade v plači-
lo 3 mesece po sklenjeni prisilni poravnavi.

Seznam upnikov z njihovimi terjatvami v
ugotovljenih in zmanjšanih zneskih poplači-
la je razviden iz 2.2. točke izreka sklepa.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 4. 11. 1997.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 12. 11. 1997

St 30/97 S-462

To sodišče je dne 14. 11. 1997 s sklepom
opr. št. St 30/97 začelo stečajni postopek nad
podjetjem Vanda Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Maribor, Partizanska 22.

Odslej firma glasi Vanda Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o. – v stečaju, Mari-
bor, Partizanska 22.

Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, stan.
Ul. heroja Vojka 39, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 3. 3.
1998 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

Dolžniki stečajnega dolžnika se poziva-
jo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 11. 1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 14. 11. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Popravek
La-215

V programu lastninskega preoblikova-
nja podjetja, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 57 z dne 19. IX. 1997, La-189, št.
01-112/97, se v drugem odstavku v peti
vrstici za številko 50 doda besedo delov-
nih in se tako pravilno glasi: ... 50 delov-
nih dni...

Dominvest Jesenice, p.o.

Št. 73/97 La-214

Megrad inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-

nim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 8 z dne 12. II. 1996 in
dnevniku Delo dne 9. 2. 1996. Istočasno je
bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 30. 11.
1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po tel.
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjet-
ja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.

Megrad inženiring, p.o., Ljubljana

La-209

Na podlagi lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja Grafika Novo mesto,
p.o., ki ga je z odločbo št. LP 01450/1997 –
TP z dne 4. 6. 1997 odobrila Agencija za
prestrukturiranje in v skladu z zakonom o
lastninskem preoblikovanju objavljamo pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Grafika Novo mesto,
p.o., Glavni trg 24, Novo mesto, vpisano v
sodni register pravnih oseb pod št.
1-1574/00 pri sodišču v Novem mestu.

2. Matična številka: 5222052.
3. Dejavnost: drugo tiskarstvo 22.200.

4. Podjetje je po pravni obliki organizi-
ranosti v 100% družbeni lasti.

5. Predvidena kombinacija načinov last-
ninskega preoblikovanja:

– prenos deležev na Sklad RS za razvoj
po 29. členu,

– prenos navadnih deležev na Pokojnin-
ski sklad,

– prenos navadnih deležev na Okškod-
ninski sklad,

– prenos navadnih deležev na Sklad RS
za razvoj.

6. Predvidena lastninska struktura kapi-
tala:

– Pokojninski sklad – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,

– Sklad RS za razvoj – 80%.
7. Vse informacije v zvezi z lastninskim

preoblikovanjem dobite na sedežu podjetja
pri Tomu Cesarju ali po tel. 068/323-611.

8. Pravni pouk: zoper odločbo agencije
o odobritvi prej navedenega programa je
možna pritožba vseh, ki menijo, da so krše-
ne njihove temeljne pravice, v 15 dneh po
objavi na Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj vlade RS v Ljubljani.

Grafika Novo mesto, p.o.

Št. 2118/97 La-210

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Gozdno gos-
podarstvo Nazarje, ki ga je z odločbo št. LP
01664/1997 – IZ, z dne 15. 10. 1997 odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo ter skladno z zakonom o last-
ninskem preoblikovanju podjetij, podjetje
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja.

1. Firma in sedež podjetja: Gozdno go-
spodarstvo Nazarje, p.o., Savinjska cesta
4, Nazarje.
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Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Celju pod
številko registrskega vložka 1/00454/00.

2. Matična številka: 5151503.
3. Osnovna dejavnost: izkoriščanje goz-

dov.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je v 100% družbeni lastnini, s polno od-
govornostjo.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa 40%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja 10%,

– Odškodninski sklad 10%,
– Slovenska razvojna družba 20%.

6. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja:

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic,

– prenos 10% delnic na Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,

– penos 20% delnic na Slovensko raz-
vojno družbo za nadaljnjo razporeditev na
pooblaščene investicijske družbe.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev

Gozdno gospodarstvo Nazarje, p.o., po-
ziva vse zaposlene, bivše zaposlene, upoko-
jene delavce podjetja ter njihove družinske
člane, da v roku 30 dni po objavi tega ogla-
sa v časopisu Delo, na oglasni deski v pod-
jetju in lokalnem časopisu Savinjske novi-
ce, predložijo svoje lastniške certifikate in
potrdila iz 25.a člena ZLPP in tako sodelu-
jejo pri interni razdelitvi delnic.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Slovensko razvojno družbo.

V primeru predložitve lastniških certi-
fikatov oziroma potrdil iz 25.a člena, ki
presegajo vrednost delnic, namenjenih in-
terni razdelitvi, bo podjetje preostanek del-
nic do 20% preneslo na Slovensko razvoj-
no družbo.

V primeru predložitve lastniških certifi-
katov oziroma potrdil iz 25.a člena, ki pre-
segajo vrednost delnic, namenjenih interni
razdelitvi, se interna razdelitev delnic izvrši
proporcionalno za vse upravičence, prese-
žek certifikatov oziroma potrdil iz 25.a čle-
na ZLPP pa se lahko uporabi za notranji
odkup.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice oziroma potrdilo za vsako plačilo.
Delnice pridobljene iz interne razdelitve
imajo oznako »B«, so navadne, imenske in
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, ra-
zen v primeru dedovanja ter dajejo soraz-
merno pravico do dividende.

7.2. Notranji odkup delnic

Gozdno gospodarstvo Nazarje, p.o., po-
ziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja, da v roku 30 dni po

objavi poziva v časopisu Delo, na oglasni
deski v podjetju in lokalnem časopisu Sa-
vinjske novice, vpišejo in plačajo delnice
notranjega odkupa s 50% popustom ter mož-
nostjo obročnega odplačevanja. Delež no-
tranjega odkupa je 40% družbenega kapita-
la podjetja.

Notranji odkup bo potekal istočasno z
interno razdelitvijo. Delnice se vplačjujejo
z gotovino oziroma morebitnimi presežki
lastniških certifikatov, oziroma potrdil iz
25.a člena ZLPP iz interne razdelitve.

Delnice notranjega odkupa, odkupljene
s presežnimi certifikati ter potrdili iz 25.a
člena ZLLP so delnice oznake »D«, imen-
ske in neprenosljive dve leti od njihove iz-
daje, razen z dedovanjem.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopajo k programu in pravilom notra-
njega odkupa. Za to se mora odločiti naj-
manj tretjina zaposlenih v podjetju.

Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic (20% od notranjega odkupa),
postanejo udeleženci notranjega odkupa,
preostali del morajo odkupiti v štirih letih
po najmanj četrtino na leto.

Delnice, ki jih upravičenci odkupijo z
gotovino imajo oznako »C« in so navadne,
imenske, neprenosljive zunaj programa no-
tranjega odkupa za čas trajanja notranjega
odkupa, razen z dedovanjem, prenosljive v
okviru programa notranjega odkupa z ome-
jitvijo, da vsaj 1/3 delavcev ostaja med ude-
leženci notranjega odkupa ter dajejo pravi-
co do upravljanja in dividende.

Kolikor vplačane delnice ne bi dosega-
le navedenega kumulativnega odkupa, se
rok za vplačilo podaljša za tri mesece. Če
po preteku podaljšanega roka podjetje ne
bo zagotovilo odkupa, se neodkupljene del-
nice prenesejo na Slovensko razvojno druž-
bo kot navadne delnice, program pa se šte-
je kot uspešen v zmanjšanem – vplačanem
obsegu.

8. Vpisovanje deležev iz interne razdeli-
tve in iz programa notranjega odkupa z last-
niškimi certifikati oziroma potrdili iz 25.a
člena ZLPP, bo potekalo na sedežu podjetja
Savinjska cesta 4, Nazarje, v tajništvu, vsak
delovni dan od 8. do 15. ure; gotovinska
plačila se lahko nakazujejo na poseben pri-
vatizacijski podračun, ki je odprt pri Agen-
ciji RS za plačilni promet, podružnica Vele-
nje št.: 52810-698-000-0071458, z naved-
bo: »plačilo kupnine za delnice notranjega
odkupa«; vse v okviru zgoraj opredeljenih
rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s sode-
lovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja lahko dobite osebno na sedežu
podjetja pri Mateju Pečovniku, oziroma Vi-
di Petrin, po telefonu 063/832-365, vsak
delovni dan.

10. Pravni pouk: vsakdo, ki meni, da so
bile z odločbo agencije o odobritvi zgoraj
objavljenega programa preoblikovanja kr-
šene njegove na zakonu temelječe pravice
oziroma pravna korist, 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 Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj Vla-
de Republike Slovenije v Ljubljani.

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

Gozdno gospodarstvo Nazarje

Št. 58/97 La-211

Na  podlagi  19.  člena  zakona  o  last-
ninskem  preoblikovanju  podjetij  in
16.  člena  uredbe  o  pripravi  programa
preoblikovanja  in  o  izvedbi  posameznih
načinov lastninskega preoblikovanja pod-
jetij objavlja podjetje program lastninske-
ga preoblikovanja OPTE Ptuj, p.o., Žabjak
1, Ptuj.

Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP01525/1997 – GV.

1. Splošni podatki o podjetju

Firma podjetja: Proizvodno trgovsko in
svetovalno podjetje OPTE Ptuj, p.o.

Sedež podjetja: Ptuj, Žabjak 1.
Matična številka podjetja: 5034574.

Dejavnost podjetja: 012130.

1.2. Pravna oblika organiziranosti OPTE
Ptuj, p.o. je družbeno podjetje s 100% druž-
benim kapitalom.

2. Predvidena lastniška struktura preob-
likovane družbe:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,

– Slovenska razvojna družba – 20%,

– udeleženci interne razdelitve – 20%,

– udeleženci notranjega odkupa – 40%.

3. Predvidena kombinacija načinov last-
ninskega preoblikovanja

Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-
nju družbenega kapitala uporabilo nasled-
njo kombinacijo načinov lastninskega
preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala,

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

4. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic

4.1. Interna razdelitev delnic

OPTE Ptuj p.o., Žabjak 1, Ptuj poziva
vse zaposlene, bivše zaposlene in upokoje-
ne delavce podjetja, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v dnevniku Večer in
objave na oglasni deski podjetja predložijo
svoje lastniške certifikate v zameno za del-
nice interne razdelitve.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
ninske certifikate v navedenem roku vsak
delovnik od 8. do 12. ure v tajništvu pod-
jetja.

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
namenilo 20% družbenega kapitala podjet-
ja. Kolikor bo vrednost predloženih last-
niških certifikatov upravičencev presegla
20% družbenega kapitala podjetja, lahko ti-
sti upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi podjetja uporabijo presežek last-
niških certifikatov za kupnino v notranjem
odkupu delnic.
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Pri  tem  bo  podjetje  v  zameno  za
lastniške certifikate razdelilo delnice in-
terne razdelitve in uporabilo presežke last-
niških certifikatov za notranji odkup del-
nic proporcionalno za vsakega upravičen-
ca posebej.

V primeru, če bo vrednost lastniških
certifikatov manjša od 20% bo podjetje ob-
javilo na oglasni deski podjetja interni raz-
pis za ožje družinske člane zaposlenih. In-
terni razpis bo trajal 10 dni od datuma ob-
jave.

4.2. Podjetje OPTE Ptuj p.o. poziva vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja, da v roku 30 dni od obja-
ve javnega poziva v dnevniku Večer in na
oglasni deski podjetja vplačajo delnice in
tako postanejo udeleženci notranjega od-
kupa.

Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravičenci lahko vplačajo delnice s pre-
sežkom lastniških certifikatov ter z denar-
nimi vplačili na poseben privatizacijski
podračun št. 52400-698-20283 z navedbo:
plačilo kupnine za delnice v notranjem od-
kupu.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala. Delnice
so navadne, imenske, dajejo pravico do up-
ravljanja skladno s pravili notranjega od-
kupa. Prenosljivost delnic v okviru progra-
ma notranjega odkupa je omejena z zahte-
vo, da ostaja najmanj 1/3 zaposlenih med
udeleženci programa notranjega odkupa.
Upravičenci bodo hkrati z vpisom in plači-
lom delnic podpisovali tudi pristop k pravi-
lom notranjega odkupa.

5. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa ter vplačili lahko upra-
vičenci dobijo v dopoldanskem času pri
Lancoš Dejanu na sedežu podjetja (tel.
062/775-111).

OPTE Ptuj, p.o.

La-212

Na podlagi programa lastninskega
preoblikovanja, ki ga je v delavski svet
podjetja HTP Gorenjka, p.o., Kranjska Go-
ra (v nadaljevanju podjetje) sprejel na seji
dne 24. 6. 1996 in kateega je z odločbo št.
LP 02137/1997-MK z dne 29. 10. 1997
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo (v nadaljevanju agencija)
ter v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij, ki opravljajo turi-
stično dejavnost in katerih nepremičnine
ne nahajajo na območju Triglavskega na-
rodnega parka (Ur. l. RS, št. 24/96) podjet-
je objavlja program lastninskega preobli-
kovanja kot sledi:

1. Firma in sedež: TP Erika, Vršiška
76, Kranjska Gora.

2. Matična številka družbe: družba še ni
vpisana v sodni register.

3. Pretežna dejavnost:

– gostinstvo,
– turistično posredovanje,

– organiziranje in izvajanje športnore-
kreativne dejavnosti.

4. Pravna oblika organiziranosti: izloče-
no premoženje podjetja v 100% družbeni
lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la družbe:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad za spodbujanje razvoja Triglav-

skega narodnega parka – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 40%.

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

– prenos 10% delnic na Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

– prenos 10% delnic na Slovenski od-
škodninski sklad,

– prenos 20% delnic na Sklad za spod-
bujanje razvoja Triglavskega narodnega par-
ka,

– interna razdelitev delnic v višini
20% vseh razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini 40% razpisane-
ga števila vseh delnic.

7. Predstavitev značilnosti interne raz-
delitve in notranjega odkupa

Interna razdelitev

Upravičenci:
I. krog: zaposleni, bivši zaposleni, upo-

kojenci podjetja ter državljani Republike
Slovenije,

II. krog: ožji družinski člani zaposlenih.

Upravičenci bodo delnice vpisovali in
vplačevali z lastninskimi certifikati pod po-
goji in v rokih, navedenih v programu, in
sicer:

Upravičenci iz prvega kroga bodo delni-
ce vpisovali v 30-dnevnem roku pri čemer
se rok za vpis prične z dnem objave tega
oglasa v dnevnem časopisu in objavi na og-
lasni deski podjetja.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, namenjenih interni
razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po
zaključku vpisanega roka ugotovila poseb-
na komisija, bo z objavo internega razpisa
najkasneje v naslednjih 10 dneh začel teči
nov 15-dnevni rok za vpis delnic s strani
ožjih družinskih članov zaposlenih (II.
krog).

Kolikor tudi v drugem krogu ne bo vpi-
sanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo pod-
jetje preostanek delnic do 20% preneslo na
Slovensko razvojno družbo.

V drugem krogu bo razpis zaključen pred
iztekom 15-dnevnega roka, če bodo pred
iztekom tega roka vpisane in vplačane vse
delnice iz interne razdelitve.

Kolikor bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo pre-
sežek certifikatov uporabljen za notranji od-
kup.

Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve so neprenosljive 2 leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.

Notranji odkup
Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni

in upokojenci podjetja, ki so obenem držav-
ljani Republike Slovenije ter državljani Re-
publike Slovenije, ki so sodelovali v interni
razdelitvi.

Predkupno pravico do nakupa delnic v
okviru programa notranjega odkupa imajo
zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni de-
lavci podjetja, ki so dražavljani Republike
Slovenije.

Upravičenci bodo delnice lahko vplače-
vali: v gotovini ali z morebitnimi presežki
lastniških certifikatov iz interne razdelitve.

Značilnosti: upravičenci vplačujejo vpi-
sane delnice s 50% popustom.

Program je uspešen samo, če v njem
sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposlenih pod-
jetja.

Upravičenci nakažejo gotovinska vpla-
čila za nakup delnic na poseben privatiza-
cijski podračun št. 51530-698-4468, ki ga je
podjetje posebej za ta namen odprlo pri
Agenciji za plačilni promet.

Izhodiščna prodajna cena delnice za
vplačila z lastniškimi certifikati znaša
1.250 SIT. Cena se v primeru vplačila v
gotovini, upoštevaje 50% popust, poveča z
indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva vplačila.

Upravičenci bodo lahko delnice vpiso-
vali in vplačevali v 30-dnevnem roku, pri
čemer ta začne teči z dnem objave ţega og-
lasa v dnevnem časopisju in na oglasni de-
ski podjetja.

8. Dodatne informacije
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s postop-

kom lastninskega preoblikovanja in pogoji
vpisa ter vplačila delnic lahko upravičenci
dobijo vsak dan med 9. in 14. uro pri kon-
taktni osebi Stanislav Pem po tel.
064/881-380 ali osebno na sedežu podjetja.

Pravni pouk: vsakdo, ki meni, da so bile
z odločbo agencije o odobritvi programa
preoblikovanja kršene njegove na zakonu
temelječe pravice, oziroma pravna korist,
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 Ministrstvu za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani. Pritožba zoper odločbo Agencije
o odobritvi preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Javni poziv vsem upravičencem k vpisu
delnic, kot sledi:

– upravičence I. kroga interne razdeli-
tve, da v 30 dneh od objave oglasa in poziva
v dnevnem časopisu in oglasni deski vpiše-
jo delnice v zameno za lastniške certifikate,

– upravičence II. kroga interne razdeli-
tve, da v 15 dneh od dneva internega razpi-
sa vpišejo preostale delnice v zameno za
lastniške certifikate,

– upravičence notranjega odkupa, da v
30 dneh od objave oglasa in poziva v dnev-
nem časopisu in na oglasni deski vpišejo in
vplačajo delnice iz naslova notranjega od-
kupa.

Tako  delnice  iz  interne  razdelitve,
kakor  iz  programa  notranjega  odkupa
bodo upravičenci lahko vpisovali in vpla-
čevali z lastniškimi certifikati na sedežu
podjetja HTP Gorenjka, p.o., Borovška 95,
Kranjska Gora, vsak delovni dan od 9. do
14. ure.

TP Erika Kranjska Gora
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Razpisi delovnih mest

Ob-4976

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
razpisuje naslednja delovna mesta:

1. pomočnik direktorja – vodja oddel-
ka za predšolsko vzgojo,

2. pomočnik direktorja – vodja oddel-
ka za osnovno šolo,

3. pomočnik direktorja – vodja oddel-
ka za srednjo šolo,

4. pomočnik direktorja – vodja oddel-
ka stalnega strokovnega spopolnjevanja,

5. pomočnik direktorja – vodja oddel-
ka za založniško dejavnost,

6. pomočnik direktorja – vodja oddel-
ka za izobraževalno tehnologijo,

7. pomočnik direktorja – vodja oddel-
ka za splošne zadeve,

8. svetovalec direktorja – vodja ob-
močne enote Ljubljana,

9. svetovalec direktorja – vodja ob-
močne enote Maribor,

10. svetovalec direktorja – vodja ob-
močne enote Nova Gorica

11. svetovalec direktorja – vodja ob-
močne enote Kranj,

12. svetovalec direktorja – vodja ob-
močne enote Novo mesto,

13. svetovalec direktorja – vodja ob-
močne enote Celje,

14. svetovalec direktorja – vodja ob-
močne enote Slovenj Gradec,

15. svetovalec direktorja – vodja ob-
močne enote Koper,

16. svetovalec direktorja – vodja ob-
močne enote Murska Sobota.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev izpolnjevati še:

Ad. 1–5)
– visoka izobrazba pedagoške smeri,
– 10 let delovne dobe,
– pedagoški strokovni izpit;
Ad. 6)
– visoka izobrazba družboslovne oziro-

ma naravoslovne smeri,
– 10 let delovne dobe;
Ad. 7)
– visoka izobrazba družboslovne smeri,
– 10 let delovne dobe.
Ad. 8 – 16)
– visoka izobrazba pedagoške smeri,
– 8 let delovnih izkušenj,
– pedagoški strokovni izpit.
Drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

kandidati:
– znanje tujega jezika,
– delo z računalnikom,
– izkušnje pri vodenju.
Delovno razmerje bomo z izbranimi kan-

didati sklenili za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.

Pisne prijave s podatki o izpolnjevanju
pogojev z opisom dosedanjega dela naj kan-
didati pošljejo v 8 dneh, na naslov: Zavod
RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljublja-
na, z oznako “za razpis”.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri obve-
stili v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.

La-213

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja, ki ga je delavski svet podjetja
Gorenjka, p.o. Kranjska Gora sprejel na seji
dne 9. 2. 1995 in katerega je z odločbo št.
LPO 1459/1997-MV z dne 20. 5. 1997 odo-
brila Agencija za prestrukturiranje in priva-
tizacijo (v nadaljevanju agencija) ter v skla-
du z zakonom o lastninskem preoblikova-
nju podjetje objavlja program lastninskega
preoblikovanja kot sledi:

1. Firma: Hotelsko turistično podjetje
Gorenjka p.o., Kranjska Gora.

2. Matična številka podjetja: 5001382.

3. Pretežna dejavnost: dejavnost hotelov
z restavracijo.

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

– prenos 10% delnic na Sklad za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje,

– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,

– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-
voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
vseh razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini 40% razpisane-
ga števila vseh delnic,

– večanje lastniškega kapitala v višini
28,29% obstoječega osnovnega kapitala ozi-
roma vsaj 10% osnovnega kapitala.

5. Predstavitev značilnosti interne raz-
delitve, notranjega odkupa in večanja last-
niškega kapitala z zbiranjem ponudb

Interna razdelitev

Upravičenci:

I. krog: zaposleni, bivši zaposleni, upo-
kojenci podjetja,

II. krog: ožji družinski člani zaposlenih.

Upravičenci bodo delnice vpisovali in
vplačevali z lastniškimi certifikati pod po-
goji in v rokih, navedenih v programu, in
sicer:

Upravičenci iz prvega kroga bodo delni-
ce vpisovali v 60-dnevnem roku pri čemer
se rok za vpis prične z dnem objave tega
oglasa v dnevnem časopisu in na oglasni
deski podjetja.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, namenjenih interni
razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po
zaključku vpisnega roka ugotovila poseb-
na komisija, bo z objavo internega razpisa
najkasneje v naslednjih 10 dneh začel teči
nov 15-dnevni rok za vpis delnic s strani
ožjih družinskih članov zaposlenih (II.
krog).

Kolikor tudi v drugem krogu ne bo vpi-
sanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo pod-
jetje preostanek delnic do 20% preneslo na
Slovensko razvojno družbo.

V drugem krogu bo razpis zaključen pred
iztekom 15-dnevnega roka, če bodo pred
iztekom tega roka vpisane in vplačane vse
delnice iz interne razdelitve.

Kolikor bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo pre-
sežek certifikatov proporcionalno uporab-
ljen za notranji odkup.

Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve so neprenosljive 2 leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.

Notranji odkup

Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni
in upokojenci podjetja.

Upravičenci bodo delnice lahko vplače-
vali: v gotovini ali z morebitnimi presežki
lastniških certifikatov iz interne razdeli-
tve.

Značilnosti: upravičenci vplačujejo vpi-
sane delnice s 50% popustom. Program je
uspešen samo, če v njem sodeluje najmanj
1/3 vseh zaposlenih podjetja. Upravičenci
vplačujejo delnice pri podjetju, ta pa tako
zbrana sredstva v obliki kupnine nakaže
Skladu za razvoj.

Izhodiščna prodajna cena znaša
1.000 SIT. Cena se v primeru vplačila v
gotovini, upoštevaje 50% popust, poveča z
indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva razpisa.

Upravičenci nakažejo gotovinska vpla-
čila za nakup delnic na poseben privatiza-
cijski podračun št. 51530-698-4468, ki ga je
podjetje posebej za ta namen odprlo pri
Agenciji za plačilni promet.

Upravičenci bodo lahko delnice vpiso-
vali in vplačevali v 75-dnevnem roku, pri
čemer ta začne teči z dnem objave tega og-
lasa v dnevnem časopisju in na oglasni de-
ski podjetja.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom delnic
podpisovali tudi pristop k delniškemu spo-
razumu s pravili notranjega odkupa.

Pravni pouk: vsakdo, ki meni, da so bile
z odločbo agencije o odobritvi zgoraj ob-
javljenega programa preoblikovanja kršene
njegove na zakonu temelječe pravice, ozi-
roma pravna korist, ter se postopka pri agen-
ciji ni udeleževal kot stranka, lahko uve-
ljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni
od dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj Vlade Re-
publike Slovenije v Ljubljani. Pritožba zo-
per odločbo agencije o odobritvi programa
preoblikovanja se vloži pri Agenciji Repub-
like Slovenije za prestrukturiranje in priva-
tizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Javni poziv vsem upravičencem k vpisu
delnic kot sledi:

– upravičence I. kroga interne razdeli-
tve, da v 40 dneh od objave oglasa in pozi-
va v dnevnem časopisu in oglasni deski
vpišejo delnice v zameno za lastniške cer-
tifikate,

– upravičence II. kroga interne razdeli-
tve, da v 15 dneh od dneva internega razpi-
sa vpišejo preostale delnice v zameno za
lastniške certifikate,

– upravičence notranjega odkupa, da v
50 dneh od objave oglasa in poziva v dnevnem
časopisu in na oglasni deski vpišejo in vplačajo
delnice programa notranjega odkupa.

Tako delnice iz interne razdelitve, kakor
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali z last-
niškimi certifikati na sedežu podjetja vsak
delovni dan od 9. do 15. ure v okviru rokov,
opredeljenih spredaj.

HTP Gorenjka, p.o.,
Kranjska Gora
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Pojasnila dobijo kandidati na Zavodu RS
za šolstvo, tel. 061/13-33-266, v kadrovski
službi.

Zavod RS za šolstvo

Ob-4977

Svet Centra za socialno delo Laško, raz-
pisuje na podlagi 35. člena zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91) prosto delovno mesto

direktorja centra
Kandidati morajo poleg splošnih, z za-

konom določenih pogojev izpolnjevati še
pogoje, ki jih določa 56. člen zakona o so-
cialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92):

– da imajo visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, uprav-
ne, pravne ali sociološke smeri,

– da imajo opravljen strokovni izpit za
delo na področju socialnega varstva,

– da imajo 5 let delovnih izkušenj.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev in kratkim življenjepisom naj kan-
didati pošljejo v osmih dneh po objavi raz-
pisa na Center za socialno delo Laško, Tru-
barjeva 3/I, Laško.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od objave razpisa.

Center za socialno delo Laško

Št. 133-118/97 Ob-4978

Svet Koroške osrednje knjižnice dr.
Franca Sušnika Ravne na Koroškem razpi-
suje prosto delovno mesto

ravnatelja zavoda
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih z zakonom, izpolnjevati še po-
sebne pogoje, ki so:

– da je bibliotekar z opravljenim stro-
kovnim izpitom in ima najmanj 5 let izku-
šenj v knjižničarski dejavnosti,

– ali ima visokošolsko izobrazbo druge
smeri, obogateno s funkcionalnimi znanji
knjižničarske stroke in najmanj 5 let delov-
nih izkušenj v knjižnici,

– ali ima visokošolsko izobrazbo ter z
akademskim naslovom ali drugimi rezultati
dokazljive uspehe na kulturnem, umet-
niškem ali znanstvenem področju,

– kandidati morajo skupaj s prijavo pred-
ložiti tudi program dela.

Mandatna doba imenovanega kandidata
bo trajala štiri leta, z možnostjo ponovnega
imenovanja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh, na
naslov: Koroška osrednja knjižnica dr. Fran-
ca Sušnika, Na gradu 1, 2390 Ravne na
Koroškem “za javni razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v
30 dneh po objavi razpisa.

Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika

Ravne na Koroškem

Št. 122-19/97 Ob-4979

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na ci-

vilnem  oddelku  Višjega  sodišča  v  Celju,

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za gospodarsko sodstvo Višjega
sodišča v Mariboru;

b)
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Ljubljani;
c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Brežicah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni,
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Ljutomeru,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču na Ptuju.
II. na podlagi 101. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika

na evidenčnem oddelku Vrhovnega so-
dišča Republike Slovenije.

Razpisni pogoji:
K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani  pravnik,  ki  izpolnjuje  splo-

šne  pogoje  za  izvolitev  iz  8.  člena  zakona
o  sodniški  službi  in  posebne pogoje za
izvolitev na mesto okrajnega sodnika, dolo-
čene v 1. členu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-4980

Metalka Trgovina, d.o.o., skupščina
družbe razpisuje delovno mesto

generalnega direktorja Metalka Trgo-
vina, d.o.o.

Pogoji:
– višja ali srednja šolska izobrazba,
– vsaj 5 let ustreznih uspešnih delovnih

izkušenj,
– znanje svetovnega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo ponudbe z ustrez-

nimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
kratkim življenjepisom v 8 dneh po objavi
razpisa Splošno kadrovski službi Metalka

Trgovina, d.o.o., 1000 Ljubljana, Dalmati-
nova 2, z oznako za “Razpisna komisija
Metalka Trgovina, d.o.o.”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v
15 dneh po sklepu skupščine družbe Metal-
ka Trgovina, d.o.o.

Metalka Trgovina, d.o.o., Ljubljana

Ob-5008

Na podlagi določil zakona o zavodih (Ur.
l. RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US in 8/96) in
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91-1) ter na podlagi sklepa o preobli-
kovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v
javni raziskovalni zavod upravni odbor in-
štituta objavlja razpis za imenovanje

direktorja Kmetijskega inštituta Slo-
venije

Za direktorja inštituta je lahko imeno-
van kandidat, ki izpolnjuje naslednje po-
goje:

– da ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo s področja dejavnosti inštituta,

– da  ima  pogoje  za  odgovornega nosilca
raziskovalnih ali razvojnih projektov,

– da ima izkazano sposobnost za organi-
ziranje in vodenje raziskovalnega, strokov-
nega in razvojnega dela.

Direktor inštituta bo imenovan za štiri leta.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje razpisa za
imenovanje direktorja inštituta, naj v osmih
dneh po objavi tega razpisa pošljejo svojo
prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev na naslov: Kmetijski inštitut Sloveni-
je, Ljubljana, Hacquetova 17, z oznako: »Raz-
pis za imenovanje direktorja inštituta«.

Vse prijavljene kandidate bo upravni od-
bor inštituta o svoji izbiri obvestil v 30 dneh
po končanem zbiranju prijav.

Kmetijski inštitut Slovenije
Ljubljana

Št. 108-1/97 Ob-5083

Na podlagi 41. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) in 24. člena statuta
Slovenskega gledališkega muzeja razpisu-
jemo prosto delovno mesto

direktorja Slovenskega gledališkega
muzeja.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:

– visoka strokovna izobrazba ustrezne
usmeritve,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri po-
dobnih delih in poznavanje področja dela
zavoda,

– sposobnost za organiziranje in vode-
nje dela v zavodu,

– znanje najmanj enega tujega jezika.
Ob prijavi na razpis mora kandidat pisno

predstaviti predvideni program dela in raz-
voja zavoda za obdobje trajanja mandata.

Izbrani kandidat bo imenovan za direk-
torja Slovenskega gledališkega muzeja za
dobo petih let.

Ministrstvo za kulturo RS bo kandidate
obvestilo o izbiri v roku 20 dni po opravlje-
ni izbiri.

Kandidati naj pošljejo prijave v 30 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici z ozna-
ko: “za razpis direktorja – SGM”, na na-
slov: Ministrstvo za kulturo RS, Cankarjeva
5, Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo RS
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Javna naročila

Namera o javnem naročilu

Ob-5080

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: Občina Majšperk, kont. oseba Marjan
Gorčenko, Majšperk 32 A, Majšperk, tel.
062/794-495, faks 062/794-422.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: novogradnja Osnov-
ne šole Žetale.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 300,000.000
SIT, začetek 27. 2. 1998 in/ali zaključek
3. 4. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 5. 1998 in/ali zaključek 31. 7. 1999.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

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

Datum objave javnega razpisa: 21. 11.
1997.

Občina Majšperk

Javni razpisi
Popravek

Ob-5098

V javnem razpisu za standardno pro-
gramsko opremo za potrebe državnih orga-
nov, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
65, z dne 24. X. 1997, Ob-4583, se datum
odpiranja ponudb pravilno glasi:... ponede-
ljek, 24. 11. 1997 ob 12.20 v prostorih Cen-
tra Vlade za informatiko, Langusova 4.

Ob-5099

V javnem razpisu za svetovanje za po-
dročje informacijskih sistemov, nadzor iz-
gradnje in vzdrževanja LAN in nadzor vzdr-
ževanja računalniške strojne opreme za po-
trebe državnih organov, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 65 z dne 24. X. 1997,
se datum odpiranja ponudb pravilno glasi...
torek, 25. 11. 1997 ob 12.20 v prostorih
Centra Vlade za informatiko, Langusova 4.

Vlada Republike Slovenije
Center Vlade za informatiko

Popravek

Št. 37/97 Ob-5100

V javnem razpisu za kreditiranje projek-
tov iz sredstev pridobljenih iz naslova zako-
na o uporabi sredstev pridobljenih iz naslo-
va kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 44-45, z dne 25. VII.
1997, Ob-3113, št. 19/97 se v 1. točki
(1. Predmet razpisa) besedilo “– za

dolgoročne kredite 1.100,000.000 SIT”
nadomesti z besedilom “–za dolgoročne kre-
dite 2.100,000.000 SIT”.

Istočasno objavljamo zaključek razpisa
za dolgoročne in kratkoročne kredite z dne
20. 11. 1997.

Sklad Republike Slovenije za
razvoj malega gospodarstva

Popravek
Ob-5101

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, za izdelavo PGD za postavitev
dveh PT (2 × 114 MW), objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 63 z dne 10. X. 1997,
Ob-4296 in popravek javnega razpisa, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 65 z dne
24. X. 1997, Ob-4612, se v 5. in 6. točki
roki pravilno glasijo:

Ponudniki morajo ponudbe predložiti do
18. 12. 1997 do 12. ure.

Odpiranje ponudb bo isti dan, 18. 12.
1997 ob 12.05.

Termoelektrarna Brestanica

Ob-5078

Slovenska razvojna družba, d.d., ki je v
skladu s 36. členom zakona o Slovenski
razvojni družbi in programom prestrukturi-
ranja podjetij prevzela dejavnost, poslova-
nje, zaposlene, pravice in obveznosti Teh-
nološko razvojnega sklada Republike Slo-
venije, daje naslednje

obvestilo
o porabi sredstev Tehnološko razvojne-

ga sklada Republike Slovenije, d.o.o., Ljub-
ljana, po javnem razpisu za leto 1997.

Tehnološko razvojni sklad Republike
Slovenije je 20. 12. 1996 v Uradnem listu
RS, št. 75/96 objavil: “javni razpis za izbiro
projektov, ki ustrezajo pogojem za krediti-
ranje in kapitalsko vlaganje.”

Sredstva so bila v višini razpisane vsote
500 milijonov SIT izčrpane v celoti. Zato
velja skladno z drugim odstavkom VI. toč-
ke objavljenega razpisnega besedila, da je
javni razpis zaprt z dnem objave tega obve-
stila v Uradnem listu RS.

Pisne vloge, ki ustrezajo vsebini, določe-
ni s pravilnikom sklada, se štejejo kot pravo-
časne, če so prispele do dneva objave v Urad-
nem listu RS, s katerim je razpis zaprt.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
predsednik uprave

Št. 834/97 Ob-5020

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:
Klinični center Ljubljana, kont. oseba Barba-
ra Jurca, dipl. ek., Zaloška cesta 2, Ljubljana,
tel. 061/311-634, faks 061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava kruha in pe-

civa za potrebe Kliničnega centra po na-
slednjih količinah:

1. Kruh 200.000 kg,
2. Pekovsko pecivo 30.000 kg,
3. Slaščičarsko pecivo 3.300 kg.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 1%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. januarja 1998 do
11. ure, na naslov: Klinični center Ljublja-
na, prevzemnik: tajništvo Komercialnega
sektorja, Poljanski nasip 58, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/17-48-100, faks 061/17-48-254.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. januarja
1998 ob 12. uri, na naslovu: Klinični center
Ljubljana, odpiranje vodi Barbara Jurca,
dipl. ek., Zaloška cesta 7, glavna stavba
KC/predavalnica IV, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. februarja 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: KC Komercialni sektor
(vsak delovni dan med 9. in 12. uro), kont.
oseba Karmen P. Tršelič, v. u. d., Poljanski
nasip 58, Ljubljana, 061/17-48-222, faks
061/17-48-254, soba št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. decembra 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva 28, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Klinični center Ljublja-
na, kont. oseba Barbara Jurca, dipl. ek., Za-
loška 2, Ljubljana, tel. 061/311-634, faks
061/315-583.

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

Ponudba mora veljati do: 25. marca
1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 20. februar 1998.

Klinični center Ljubljana

Su 16/97 Ob-5021

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Okrožno sodiče v Celju, Prešernova ul.
22, Celje, kont. oseba Ana Bukvič, II. nad-
stropje, soba št. 204, tel. 484-411, int. 205,
faks 483-998.

2. Predmet javnega naročila: storitve z
materialom za čiščenje.

Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov v sodni zgradbi na Prešernovi
22, v skupni izmeri 4.800 m2.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT. Avans ni predviden.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 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 vse-
bovale vse pogoje navedene v razpisni do-
kumentaciji in predložene najkasneje do
13. 12. 1997 na naslov Okrožno sodišče v
Celju, Prešernova ul. 22, Celje.

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 17. 12. 1997
ob 10. uri, v sejni sobi Okrožnega sodišča v
Celju, št. 222, II. nadstropje, tel. 484-411.
Odpiranje vodi sekretar sodišča. Predstav-
niki ponudnikov pred začetkom javnega od-
piranja izročijo komisiji pooblastilo za so-
delovanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 24. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Okrožno sodišče v Celju,
Prešernova ul. 22, Celje, kontaktna oseba
Ana Bukvič, II. nadstropje, soba 204, tel.
484-411 int. 205.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997, vsak delovnik od 14. do
15. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva

odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: januar 1998.

Su 16/97 Ob-5022

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Okrožno sodiče v Celju, Prešernova
ul. 22, Celje, kont. oseba Ana Bukvič, II.
nadstropje, soba št. 204, tel. 484-411,
faks 483-998.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniške-

ga, potrošnega, računalniškega materiala
in papirja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT. Avans ni predviden.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1. 1. 1998 in zaključek
31. 12. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo vse-
bovale vse pogoje, navedene v razpisni do-
kumentaciji in predložene najkasneje do
13. 12. 1997 na naslov Okrožno sodišče v
Celju, Prešernova ul. 22,  3000 Celje.

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 17. 12. 1997
ob 14. uri, v sejni sobi Okrožnega sodišča v
Celju, št. 222, II. nadstropje, tel. 484-411.
Odpiranje vodi sekretarka sodišča. Predstav-
niki ponudnikov pred začetkom javnega od-
piranja izročijo komisiji pooblastilo za so-
delovanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 24. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Okrožno sodišče v Celju,
kont. oseba Ana Bukvič, Prešernova 22,
Celje, II. nadstropje, soba 204, tel. 484-411.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997, vsak delovnik od 14. do
15. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva

odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: januar 1998.
Okrožno sodišče v Celju

Ob-5023

Javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo

dispanzerja za varstvo otrok šolarjev in
mladine v Zdravstveni postaji Rogaška

Slatina, Celjska cesta 10
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Šmarje

pri Jelšah, Celjska cesta 16, Šmarje pri Jel-
šah.

2. Predmet razpisa: adaptacija prostorov
dispanzerja za varstvo otrok šolarjev in mla-
dine v Zdravstveni postaji Rogaška Slatina,
Celjska cesta 10, Rogaška Slatina.

3. Predvidena vrednost razpisanih del je
6,789.600 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 5. 1.
1998.

5. Razpisno dokumentacijo in popise del
s predizmerami dobijo ponudniki v ponede-
ljek, torek in sredo po objavi v Uradnem
listu RS, od 8. do 10. ure zjutraj na upravi
JZ Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah,
Celjska cesta 16.

Ostale informacije lahko dobijo ponud-
niki na telefon 063/821-560. Kontaktna ose-
ba za vse potrebne informacije je Jože Ce-
rovšek.

Na istem naslovu bo tudi projektna do-
kumentacija.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 3.000 SIT na žiro račun št.:
50730-603-35454 JZ Zdravstveni dom

Šmarje pri Jelšah, s pripisom Javni razpis
ali se vplača pred dvigom dokumentacije na
blagajni JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jel-
šah.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika in njegova uspo-
sobljenost za tovrstna dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ostale ugodnosti ponudnika,

– garancijski rok.
Naročnik ni dolžan izbrati kot

najugodnejšo ponudbo tisto, ki vsebuje
najnižjo ceno, temveč presoja izbiro
izvajalca z zgoraj opisanimi pogoji.

7. Naročnik si pridrži pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanih
glede na razpoložljiva finančna sredstva. V
tem primeru ponudnik nima pravice do uve-
ljavljanja odškodnine.

8. Ponudbe morajo biti izdelane na na-
čin, ki ga določa 12. člen odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

9. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS na
naslov: Javni zavod Zdravstveni dom Šmar-
je pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje
pri Jelšah, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
za adaptacijo dispanzerja zdravstvenega
varstva otrok šolarjev in mladine ZP Ro-
gaška Slatina.

Kolikor poteče 15 dnevni rok za oddajo
ponudb v soboto ali nedeljo se štejejo kot
pravilno prejete ponudbe prvi delovni dan
naslednjega tedna, to je v ponedeljek, spre-
jete z jutranjo pošto ali osebno oddane do
9. ure zjutraj istega dne.

10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku 15 dnevnega roka za
oddajo ponudb ob 13. uri v sobi direktorja
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pooblastilo ponudnika za zasto-
panje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Javni zavod ZD
Šmarje pri Jelšah

Št. 267 Ob-5024

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. Naziv in sedež naročnika: Republiški
zavod za zaposlovanje, Glinška 12, Ljublja-
na, kont. oseba Andrej Logar, tel. 061/215-
834, faks 061/215-459.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške

opreme za potrebe Republiškega zavoda
za zaposlovanje. Podrobnejši opis vsebine
je naveden v razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: do 31. januarja 1998.
5. Zainteresirani ponudniki si lahko og-

ledajo in dvignejo razpisno dokumentacijo
k temu javnemu naročilu do 5. decembra
1997, med 10. in 12. uro, na naslovu Repub-
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liški zavod za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana, v vložišču – soba št. 4 v kletnih
prostorih. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti pooblastilo ponudni-
ka v dveh izvodih in dokazilo o vplačilu
5.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro ra-
čun št. 50106-603-44712 pri Agenciji za
plačilni promet Ljubljana s pripisom »Raz-
pisna dokumentacija – oprema RZZ 11-97«.
En izvod pooblastila bo potrjen vrnjen po-
nudniku.

6. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki bodo neposredno prevzeli ori-
ginalno razpisno dokumentacijo k temu jav-
nemu razpisu.

7. Ponudba mora vsebovati poleg ele-
mentov, ki so navedeni v zakonu o javnih
naročilih še elemente, ki so dodatno nave-
deni v razpisni dokumentaciji k temu javne-
mu razpisu.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 22. decembra 1997, do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici
z naslovom naročnika in napisom »Ne odpi-
raj – ponudba – oprema RZZ 11-97«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti napisano
ime in naslov ponudnika. Ponudbe morajo
prispeti na naslov: Republiški zavod za za-
poslovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pi-
snim pooblastilom, bo v torek, 23. decem-
bra 1997, ob 10. uri v sejni sobi Republiške-
ga zavoda za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana.

11. Dodatne informacije  k temu javne-
mu naročilu lahko dobite na informativnem
dnevu 16. decembra 1997, ob 10. uri na
naslovu Republiški zavod za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana, v sejni sobi v kletnih
prostorih. Na informativnem dnevu bodo
lahko prisotni predstavniki ponudnikov, ki
so prevzeli razpisno dokumentacijo. Za pri-
sotnost na informativnem dnevu potrebuje-
jo ustrezno pisno pooblastilo.

12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v zakonitem roku.

Republiški zavod za zaposlovanje

Ob-5025

Restavratorski center RS, Plečnikov trg
2, Ljubljana, na podlagi prvega in drugega
odstavka 18. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Restavratorski center RS, Plečnikov trg
2, Ljubljana, tel. 216-476, faks 12-62-228,
kont. oseba Jernej Hudolin.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
obdelava različnih vrst kamna namenje-
nih za kopijo arhitekture Robbovega vod-
njaka v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: z izbranim
ponudnikom se bo sklenila pogodba za ce-
loten obseg, vendar se bo realizirala pogod-
ba po delih, kot bodo s proračunom zago-
tovljena sredstva. Za leto 1997, je za ta na-

men rezerviranih 7,500.000 SIT, iz razpisne
dokumentacije pa je razvidno, katere po-
stavke naj bi se realizirale letos. V ponudbi
je potrebno navesti roke za realizacijo teh
postavk, in seštevek zneska posebej za ta
dela in ločeno za realizacijo v naslednjih
letih. Rok za zbiranje ponudb je deset dni
od dneva objave v Uradnem listu RS.

4. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: tehnična dokumentacija, po-
trebna za pripravo ustreznih ponudb, se lah-
ko dvigne na upravi Restavratorskega cen-
tra RS, na Cankarjevi c. 4 v Ljubljani, vsak
delovni dan od 8. do 15. ure pri Nataši Nik.

5. Javno odpiranje prispelih ponudb bo v
sredo 3. 12. 1997, v prostorih uprave Resta-
vratorskega centra RS, na Cankarjevi c. 4 v
Ljubljani ob 9. uri.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

7. Rok za zbiranje ponudb je deset dni
od dneva objave v Uradnem listu RS. Na
zaprti kuverti jasno označite »Za razpis –
Ne odpiraj!«.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri iz-
vajalca najkasneje do 15. 12. 1997.

9. Ponudba mora veljati do 31. 12. 1997.
Restavratorski center RS

Št. 61-V/97 Ob-5026

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: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., kont. ose-
ba Halim Bero, dipl. inž. Žnidaričevo na-
brežje 3, Ptuj, tel. 062/771-641, faks
062/771-360, int. 27.

2. Predmet javnega naročila: globinski
vodnjak v Desencih v dolini Pesnice, sever-
no od Ptuja.

Navedba vsebine:
a) izvedba globinskega vodnjaka s hi-

drogeološkim poročilom,
b) izdelava tehnične dokumentacije za

globinski vodnjak s kompletnim inženi-
ringom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek december 1997 in zaključek marec 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 12. 1997 do
11. ure, na naslov Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., prevzemnik Halim Bero, Žnidaričevo
nabrežje 3, 2250 Ptuj, tel. 062/771-641, faks
062/771-360, int. 27. Ponudbo lahko dosta-
vite posamezno za vsebino a) ali b).

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 12. 1997
ob 11.15 na naslovu: Komunalno podjetje

Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj, tel.
062/771-641, faks 062/771-360, v jedilnici
podjetja.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., kont. oseba Halim Bero, Žnidaričevo
nabrežje 3, Ptuj, tel. 062/771-641, faks
062/771-360, int. 27.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 25. 11. 1997 do 28. 11. 1997 od 8. do
12. ure.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 12. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
10. Naročnik si pridržuje pravico dolo-

čiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od
podpisa pogodbe. V obeh primerih ponud-
niki nimajo pravice do uveljavljanja odškod-
nine iz tega naslova.

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

Ponudba mora veljati do: 10. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 25. 12. 1997.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Št. 612/97 Ob-5027

Občina Velike Lašče na podlagi določil
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
opravljanje zimske službe v sezoni

1997/98 na območju Občine Velike Lašče
1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-

ke Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

opravljanje zimske službe v sezoni 1997/98
na območju Občine Velike Lašče:

– lokalne ceste v skupni dolžini
34.167 km,

– občinske in druge nekategorizirane ce-
ste v skupni dolžini 143 km,

– parkirišča in avtobusna postajališča.
3. Zimska služba vključuje: pluženje s

čelnim in vlečnim plugom, strojni posip z
mešanico, strojni posip  s peskom, odvoz
snega, pripravljenost delavcev in postavitev
kolov za označbo cest.

4. Termin del: zimska sezona 1997/98.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane, so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo dvignejo vsak delovni dan od 8. do
9. ure na sedežu naročnika.

7. Rok za oddajo ponudb je do ponedelj-
ka 1. 12. 1997 do 10. ure, na naslov naroč-
nika.

8. Ponudba mora biti v zapečateni ovoj-
nici in označena: Ne odpiraj – izvajanje zim-
ske službe 1997/98 na območju Občine Ve-
like Lašče. Ponudbe poslane po pošti mora-
jo biti poslane pravočasno od razpisanega
roka.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan 1. 12.
1997 ob 11. uri v prostorih Občine Velike
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Lašče. Pooblaščeni predstavniki ponudni-
ka morajo komisiji predložiti pisno poob-
lastilo.

10. Ponudniki bodo o izbiri javnega na-
ročila obveščeni v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.

Občina Velike Lašče

Ob-5028

Vlada Republike Slovenije, Urad pred-
sednika Vlade Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 20, objavlja na podlagi
zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 5/96) in zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
zavarovanje avtomobilov brez omejitev

1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Urad predsednika Vlade Republike Slove-
nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20.

2. Predmet razpisa: zavarovanje avtomo-
bilov Urada predsednika Vlade Republike
Slovenije po posebni specifikaciji.

Zavarovalna polica se sklene za dobo
enega leta od 1. 1. 1998. do 31. 12. 1998.

3. Orientacijska vrednost zavarovalnih
premij znaša 9,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico, da za po-
samezno zavarovalno kombinacijo ne skle-
ne zavarovanja.

4. Merila za izbor:
– cena (premija) in plačilni pogoji, tudi

možnost plačila v vsaj štirih obrokih s tem,
da prvi obrok, ali v primeru enkratnega pla-
čila celoten znesek, zapade v plačilo 30.
januarja 1998,

– orientacijski čas, potreben za izplačilo
morebitne škode,

– višina bruto realizirane zavarovalne
premije, razen življenjskih in zdravstvenih
zavarovanj, za leto 1996.

Pri ocenjevanju ponudb ne bomo upo-
števali preference za domače ponudnike.

5. Razpisno dokumentacijo lahko po-
oblaščene osebe ponudnikov dobijo v Ura-
du predsednika Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, pri Dragici Vi-
dovič med 9. in 10. uro, tel. 061/178-1401,
do 12. 12. 1997. Dokumentacija je brez-
plačna, podatki iz nje pa so poslovna skriv-
nost.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis za zavarovanje vozil”, v slovenskem
jeziku.

7. Rok za oddajo ponudb je 15. 12. 1997
do 13. ure v Urad predsednika Vlade Re-
publike, Gregorčičeva 20, Ljubljana, Sektor
za ekonomske zadeve, soba št. 30.

Vse ponudbe, ki bodo prispele po tem
roku ali bodo nepravilno označene, bodo
avtomatično izločene in vrnjene ponudni-
ku.

8. Javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
1997 ob 9. uri v Uradu predsednika Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za
zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa do 20. 12. 1997.

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

Ob-5029

Vlada Republike Slovenije, Urad pred-
sednika Vlade Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljubljana, objavlja na podlagi
določil zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96) in zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

zavarovanje poslovnih letal brez
omejitev

1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Urad predsednika Vlade Republike Slove-
nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20.

2. Predmet razpisa: zavarovanje poslov-
nih letal Urada predsednika Vlade Republi-
ke Slovenije Learjet 35 A, S5-BAA in Lear-
jet 24 D, S5-BAB.

Letali se zavarujeta za naslednje rizike:
– kasko,
– odgovornost,
– zavarovanje posadke,
– zavarovanje potnikov.
Pridržujemo si pravico, da za posamezni

riziko iz predhodnega odstavka ne sklene-
mo zavarovanja.

3. Zavarovanje se sklene za dobo enega
leta, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998
(oba dneva vključena).

4. Orientacijska vrednost zavarovalnih
premij znaša 15,000.000 tolarjev.

5. Merila za izbor:
– cena (premija) in plačilni pogoji, tudi

možnost plačila v vsaj štirih obrokih s tem,
da prvi obrok, ali v primeru enkratnega
plačila celoten znesek, zapade v plačilo
30. januarja 1998,

– orientacijski čas, potreben za izplačilo
morebitne škode,

– višina bruto realizirane zavarovalne
premije, razen življenjskih in zdravstvenih
zavarovanj, za leto 1996.

Pri ocenjevanju ponudb ne bomo upo-
števali preference za domače ponudnike.

6. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko pooblaščene osebe po-
nudnikov dobijo v Uradu predsednika Vla-
de Republike Slovenije, soba 30, pri Dra-
gici Vidovič, tel. 178-1401 med 9. in
10. uro, do 12. 12. 1997. Dokumentacija je
brezplačna, podatki iz nje pa so poslovna
skrivnost.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis za zavarovanje letala” v slovenskem
jeziku.

8. Rok za oddajo ponudb je 15. 12. 1997
do 13. ure v Urad predsednika Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub-
ljana, Sektor za ekonomske in tehnične za-
deve, soba št. 30.

Vse ponudbe, ki bodo prispele po tem
roku ali bodo nepravilno označene, bodo
avtomatično izločene in vrnjene ponudniku.

9. Javno odpiranje ponudb bo 17. 12.
1997 ob 9. uri v Uradu predsednika Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za
zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa do 20. 12. 1997.

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

Urad predsednika Vlade
Republike Slovenije

Ob-5030

Na podlagi sklepa uprave Pogrebno pod-
jetje Maribor, d.d., Linhartova 6, Maribor,
objavlja

razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih,

obrtniških in instalacijskih del
upepeljevalnice v Mariboru

1. Naročnik: Pogrebno podjetje Maribor,
d.d., Linhartova 6, Maribor.

2. Predmet razpisa: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na objektu
upepeljevalnica (prizidek poslovilnega ob-
jekta) pokopališča Dobrava na kvadraturi
neto ca. 370 m2.

3. Orientacijska vrednost del znaša ca.
50,000.000 SIT.

4. Predviden začetek del: december
1997.

5. Rok dokončanja del: 16. 4. 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– kvaliteta, dodelanost in natančnost po-

nudbe,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– reference,
– solventnost ponudnika (obrazci BON),
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– rok izvedbe del,
– druge ugodnosti, ki jih lahko nudi po-

nudnik.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v višini
5%.

Ponudba mora veljati 30 dni.
Za resnost ponudbe morajo ponudniki

predložiti akceptni nalog v višini 5% po-
nudbene vrednosti.

Najnižja ponudba ni nujno najugodnejša.
7. Izbrani ponudnik se mora pisno zave-

zati, da bo izvajal tudi vsa eventualna, do-
datna in presežna dela, ki bi se pojavila pri
izvedbi razpisanih del po istih cenah iz os-
novne ponudbe.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 26. 11. 1997 do 2. 12. 1997
med 8. in 10. uro na upravi Pogrebnega
podjetja Maribor, d.d., pri Francu Podrekar-
ju. Ob tem morajo predložiti dokazilo o
vplačilu odkupnine za dokumentacijo v vi-
šini 15.000 SIT na žiro račun Pogrebnega
podjetja Maribor  št. 51800-601-12092.

9. Strokovne informacije dobite na sede-
žu Pogrebnega podjetja Maribor, d.d., Lin-
hartova 6, Maribor pri Francu Podrekarju –
po predhodnem dogovoru na tel. 062/312-
991 ali 062/312-925 (med 7.30 in 8. uro).

10. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 12. 1997 do
10. ure na zgornji naslov. Zapečatene kuver-
te morajo biti označene z oznako “Ponudba
za izgradnjo upepeljevalnice – ne odpiraj”.

11. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 8. decembra 1997 ob 12. uri na sede-
žu družbe.
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Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili odpiranja ponudb, morajo predložiti
pisna pooblastila ponudnika.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 14 dneh od dneva odpiranja.

Pogrebno podjetje Maribor, d.d.

Št. 87 Ob-5031

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naziv in sedež naročnika: Stanovanj-
ski sklad občine Maribor, Grajski trg 1, Ma-
ribor, kont. oseba Ivan Satler, dipl. inž. arh.,
tel. 062/229-7360-18, faks 062/215-221.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije IPZ, PGD, PZR,
PZI, PEL za stanovanjski objekt v sose-
ski S-31/2 ob ulici Veljka Vlahoviča v Ma-
riboru, vključno z ureditvijo okolja in ko-
munalnimi priključki.

3. Razpisna dokumentacija bo na voljo
v tajništvu naročnika v uradnih urah (po-
nedeljek, sredo, petek od 8. do 10. ure,
sredo od 14. do 16. ure) po predložitvi
potrdila o vplačilu stroškov razpisne doku-
mentacije 10.000 SIT na žiro račun št.
51800-652-29941, tretji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Dokumentacijo je možno dvigniti samo
osebno. Dostava po pošti ni možna.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,500.000 SIT.

5. Projektna dokumentacija PGD, PZR,
PZI, PEL mora biti izdelana in predana na-
ročniku v roku 80 koledarskih dni od skle-
nitve pogodbe o javnem naročilu.

IPZ je potrebno predložiti v sklopu po-
nudbe.

6. Nagrade:
1. nagrada: izdelava PGD, PZR, PZI, PEL,
2. nagrada: 180.000 SIT,
3. nagrada: 100.000 SIT.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika: bodo podana v razpisni dokumen-
taciji.

8. Rok za oddajo ponudbe je 19. 12. 1997
do 9. ure, ne glede na način dostave. Ponud-
be je dostaviti v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj!” – Javni razpis za projektira-
nje stanovanjskega objekta ob ulici Veljka
Vlahoviča v Mariboru.

Na zadnji strani ovojnice mora biti točen
naslov ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo 19. 12.
1997 ob 10. uri v sejni sobi Stanovanjskega
sklada občine Maribor, Grajski trg 1/II v
Mariboru.

Ponudniki se morajo izkazati s poobla-
stilom.

10. Komisija bo obravnavala samo pra-
vočasno prispele in v skladu z razpisom
opremljene ponudbe.

11. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.

12. Neuspelim ponudnikom bo vrnjena
vsa ponudbena dokumentacija.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-5032

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Sta-
novnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo
n. 2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269
in faks 318-350.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje receptor-

sko-varnostne službe.
3. Orientacijska vrednost naročila: orien-

tacijska vrednost letnega naročila je
70,000.000 SIT.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 12. 1997 do
12.45, na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Dani Klarič, Adamič Lun-
drovo n. 2, 1000 Ljubljana, soba št. 255/II,
tel. 13-33-269, faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
receptorsko-varnostna služba – JR 12 –
predhodna usposobljenost”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1997
ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljub-
ljana, pred sobo št. 143 v I. nadstropju, od-
piranje bo vodil Simon Vidmar.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 7 dneh po podpisu sklepa.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kontaktna oseba Dani Kla-
rič, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, soba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 26. 11. do 28. 11. 1997 s fotokopijo
potrdila o plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: s položnico na račun Mest-
ne občine Ljubljana, številka 50100-637-
813003, s pripisom: receptorsko-varnostna
služba – JR 12 – predhodno ugotavljanje
sposobnosti.

9. Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila je v zakonskem roku.

Ob-5033

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Sta-
novnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo
n. 2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269
in faks 318-350.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje upravnih

prostorov na lokacijah Mestne občine
Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila: orien-
tacijska vrednost letnega naročila je
55,000.000 SIT.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 12. 1997 do
12.45, na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Dani Klarič, Adamič Lun-
drovo n. 2, 1000 Ljubljana, soba št. 255/II,
tel. 13-33-269, faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
čiščenje upravnih prostorov – JR 1 – pred-
hodna usposobljenost”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1997
ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljub-
ljana, pred sobo št. 143 v I. nadstropju, od-
piranje bo vodil Simon Vidmar.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 7 dneh po podpisu sklepa.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kontaktna oseba Dani Kla-
rič, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, soba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 26. 11. do 28. 11. 1997 s fotokopijo
potrdila o plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: s položnico na račun
Mestne občine Ljubljana, številka
50100-637-813003, s pripisom: razpisna do-
kumentacija – čiščenje upravnih prostorov
– JR 1 – predhodna usposobljenost.

9. Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Ob-5034

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 trezorskih vrat,
dnevno nočnega trezorja in varnostnih

vrat
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

vhodnih vrat glavnega trezorja, dnevno noč-
nega trezorja in 2 varnostnih vrat v poslov-
nih prostorih ekspoziture Ljubljana 4 –  Šiš-
ka, Cesta v Kleče 12.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.
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3. Predvideni rok za začetek dobave in
montaže 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 26. 11. 1997
med 10. in 12. uro pod pogojem, da predlo-
žijo pooblastilo in dokazilo o članstvu v
Zbornici RS za zasebno varovanje. Dvig
razpisne dokumentacije po navedenem ter-
minu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena in rok
izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 8. 12. 1997
do 15. ure, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska 50. Ponudbe morajo biti
v zaprtih ovojnicah in z vidno oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – trezorska oprema”.
Za pravočasno predloženo se bo štela po-
nudba, ki bo investitorju predložena v zgo-
raj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 9. 12. 1997
ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

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

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-5035

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Domplan Kranj, d.d., Blei-
weisova 14, Kranj, kot investitor objavlja

javni razpis
za izvedbo vzdrževalnih del v kotlarni

H-8 v Kranju
A. Splošni podatki
1. Investitor: Domplan Kranj, d.d., Blei-

weisova c. 14, Kranj.
2. Predmet razpisa:
a) strojnoinstalacijska dela,
b) elektroinstalacijska dela,
c) pomožna gradbena dela.
3. Lokacija: Bleiweisova 16 v Kranju.
4. Predviden obseg: vsa vzdrževalna de-

la in prehod na zemeljski plin.
5. Roki: vzdrževalna dela morajo biti izve-

dena v obdobju od 15. 5. 1998 do 15. 8. 1997.
6. Predvidena vrednost investicije:

20,000.000 SIT.
B. Razpisni pogoji
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri jav-

nem razpisu morajo predložiti pisno ponud-
bo do 8. 12. 1997 do 12. ure, ko bo javno
odpiranje ponudb.

2. Ponudba mora vsebovati:
a) ustrezno registracijo za izvajanje raz-

pisanih del,
b) reference,
c) bonitete ponudnika od Agencije za

plačilni promet,
d) podatke o kadrih, ki bodo vodili in

izvajali razpisana dela,
e) izjavo, da imajo zagotovljeno dobavo

materiala za razpisana dela,
f) izjavo, da je pri sestavi ponudbe upo-

števal razpisne pogoje investitorja,
g) ugodnosti, ki jih ponudnik daje inve-

stitorju.
3. Ponudba mora biti predložena v zaprti

kuverti na naslov: Domplan Kranj, d.d., PE
Inženiring, Bleiweisova c. 14, 4000 Kranj, s

pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za kotlar-
no H-8”.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na naslovu: Domplan Kranj, d.d., Blei-
weisova 14, pri g. Trkulji. Pri prevzemu
razpisne dokumentacije mora prevzemnik
nakazati na blagajni Domplana po 10.000
SIT za vsako posamezno razpisno dokumen-
tacijo.

5. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.

Domplan Kranj, d.d., Kranj

Št. 110-1/97 Ob-5036A

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 27/97) 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: AC Fram - Slivnica -
BDC; študija hudourniškega zaledja

Hočkega potoka
Orientacijska vrednost del znaša:

6,500.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave razpisanega dela je 3 mese-
ce po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.700 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 21. 11.
1997 dalje, od 7. do 15. ure, strokovne in-
formacije vam posreduje Vladimir Breščak,
dipl. inž. (tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 12. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC
Fram - Slivnica - BDC; študija hudourniške-
ga zaledja Hočkega potoka.” Na zunanji ku-
verti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

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

Št. 110-1/97 Ob-5036B

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 27/97 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: AC Divača - Dane;

počivališče Povir sever in jug; izvedba
vodovoda

Orientacijska vrednost del znaša:
40,000.000 SIT.

Rok pričetka del je takoj po podpisu po-
godbe, rok dokončanja del pa 45 dni od
uvedbe izvajalca v delo.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 15.000 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 21. 11.
1997 dalje, od 7. do 15. ure, strokovne in-
formacije vam posreduje Oto Rubinič, dipl.
inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 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: AC Di-
vača - Dane; počivališče Povir sever in jug;
izvedba vodovoda.” Na zunanji kuverti mo-
ra biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 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 izvedbe in strokovna usposobljenost iz-
vajalca.

DARS, d.d.

Ob-5037

Na podlagi sklepa strokovnega kolegija
zavoda Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije PE Informacijski center Ljublja-
na, Miklošičeva 24, objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika

za dobavo računalniške opreme
Naročnik: Zavod za zdravstveno zavaro-

vanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana.

1. Predmet razpisa je računalniška stroj-
na oprema:

1.1 magnetna diskovna enota za central-
ni IBM računalnik – 1 kos (karakteristike v
tehnični dokumentaciji).

2. Elementi ponudbe:
2.1. firma ponudnika,
2.2. dokazilo o registraciji,
2.3. organizacijska oblika in struktura

ponudnika,
2.4. število in struktura stalno zaposle-

nih, ki delajo na nalogah s področja razpisa,
2.5. potrdila o usposobljenosti kadrov za

instalacijo in vzdrževanje ponujene opreme
pridobljena v zadnjih treh letih,

2.6. obrazca BON-1 in BON-2 oziroma
obrazec BON-3 (za preverjanje bonitete po-
nudnika), ki morajo biti izdani po 30. 11. 1997,

2.7. seznam referenčnih naročnikov in
instalacij s kratkim opisom, kontaktno ose-
bo in možnostjo ogleda (doma in v tujini),

2.8. tehnična dokumentacija za ponuje-
no opremo (lahko v angleškem jeziku) s
podanimi karakteristikami in opisi delova-
nja,

2.9. potrdila o upoštevanju standardov,
atesti in certifikati, ki jih ima ali jim oprema
ustreza,

2.10. cena za opremo instalirano in preiz-
kušeno FCO lokacija, ki jo določi kupec v
Republiki Sloveniji, razdelano po posamez-
nih elementih izraženo v SIT s posebej pri-
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kazanim prometnim davkom in priznanimi
popusti. Ponudnik naj tudi navede morebit-
na doplačila za dele vgrajene ob morebitnih
razširitvah opreme,

2.11. garancija, plačilni (odloženo plači-
lo, leasing) in komercialni pogoji (obvezna
kvalitetna zavarovanja za morebitne avan-
se),

2.12. izjava ponudnika o minimalnih ko-
ličinah rezervnih delov za ponujeno opremo
ter izjava o dovoljenju naročnika za obča-
sne preglede omenjenih zalog rezevnih de-
lov,

2.13. dokument iz katerega bo razvidno
razmerje med ponudnikom in proizvajalcem
opreme,

2.14. izjava ponudnika o odzivnem času
in času odprave napake v garancijskem ro-
ku ter ostalih garancijskih pogojih,

2.15. izjava, da bo ponudnik na lastne
stroške ustrezno dogradil opremo, če v ga-
rancijskem času ne bodo dosežene zahteva-
ne lastnosti.

3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov in v enakem vrstnem redu iz te
točke, bodo kot neustrezne izločene iz na-
daljne obravnave. Vse kopije dokumentov
in vsa dokumentacija (razen tehnične doku-
mentacije), ki jo za razpis pripravi ponud-
nik sam, mora biti opremeljena z žigom in
podpisom odgovorne osebe.

4. Kriteriji za izbiro dobavitelja:
4.1. ustreznost tehničnim zahtevam na-

ročnika,
4.2. finančna in poslovna boniteta,
4.3. kvaliteta in zanesljivost opreme,
4.4. reference na podobnih projektih in

zanesljivost ponudnika,
4.5. garancija (najmanj 2 leti) in vzdrže-

vanje,
4.6. dobavni rok (do konca leta 1997),
4.7. pogoji plačila in komercialni pogoji,
4.8. ocena dosedanjega sodelovanja z

ZZZS,
4.9. dodatne ugodnosti ali tehnične mož-

nosti, ki jih ponuja dobavitelj.
5. Potencialni ponudniki dobijo specifi-

kacijo opreme v tajništvu Informacijskega
centra Ljubljana, Miklošičeva 24, proti iz-
kazu ponudnika o registraciji ustrezne de-
javnosti.

6. Odgovore in dodatna pojasnila glede
tega razpisa lahko ponudniki dobijo po tele-
fonu 061/17-21-364 pri Alojzu Mestku
(alojz.mestek@zzzs.si) ali 061/17-21-363
pri Igorju Toniju (igor.toni@zzzs.si). Infor-
mativnega dneva se lahko udeležijo samo
tisti ponudniki, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.

7. Naročnik se ne zavezuje skleniti po-
godbo s ponudnikom z najnižjo ceno. Na-
ročnik si pridržuje pravico do postopne na-
bave opreme.

8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana, z oznako “Ne
odpiraj - ponudba - javni razpis ZZZS -
HOST - 11/97”, ter na ovojnici označiti fir-
mo in naslov ponudnika.

9. Rok za prispetje ponudb je 9. 12. 1997
do 12. ure na naslov Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, PE Informacijski
center, Miklošičeva 24, Ljubljana.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, se ne bodo obravnavale in bodo vr-
njene ponudniku.

11. Javno odpiranje ponudb bo 9. 12.
1997 ob 13. uri v prostorih Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-
šičeva 24 Ljubljana, v sejni sobi IC (soba
335/III).

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti ustrezno pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

13. Naročnik bo najkasneje v 7 dneh po
dnevu odpiranja ponudb posredoval odloči-
tev o izbiri ponudnika vsem ponudnikom,
ki so se udeležili razpisa.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

PE Informacijski center

Ob-5038

Na podlagi sklepa strokovnega kolegija
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije, PE Informacijski center Ljubljana, Mi-
klošičeva 24, objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

dobavo računalniške opreme
Naročnik: Zavod za zdravstveno zavaro-

vanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana.

Predmet razpisa: dobava računalniške
opreme po specifikaciji:

1. Predmet razpisa so:
1.1. osebni računalniki,
1.2. strežniki (PC),
1.3. tiskalniki,
1.4. dopolnilna oprema po specifikaciji

(diski, spomin, in ostali dodatki za PC),
1.5. licenčna programska oprema (Mi-

crosoft, Lotus, Corel...).
Orientacijska vrednost razpisane opre-

me znaša 70,000.000 SIT.
2. Elementi ponudbe:
2.1. firma ponudnika,
2.2. dokazilo o registraciji,
2.3. organizacijska oblika in struktura

ponudnika,
2.4. število in struktura stalno zaposle-

nih, ki delajo na nalogah s področja razpisa,
2.5. potrdila o usposobljenosti kadrov za

instalacijo in vzdrževanje ponujene opreme
pridobljena v zadnjih treh letih,

2.6. obrazca BON-1 in BON-2 oziroma
obrazec BON-3 (za preverjanje bonitete po-
nudnika), ki morajo biti izdani po 30. 11.
1997,

2.7. seznam referenčnih naročnikov in
instalacij s kratkim opisom, kontaktno ose-
bo in možnostjo ogleda (doma in v tujini),

2.8. tehnična dokumentacija za ponujeno
opremo (lahko v angleškem jeziku) s podani-
mi karakteristikami in opisi delovanja,

2.9. potrdila o upoštevanju standardov,
atesti in certifikati, ki jih ima ali jim oprema
ustreza,

2.10. cena za opremo instalirano in preiz-
kušeno FCO lokacija, ki jo določi kupec v
Republiki Sloveniji, razdelano po posamez-
nih elementih izraženo v SIT s posebej pri-
kazanim prometnim davkom in priznanimi
popusti. Ponudnik naj tudi navede morebit-
na doplačila za dele vgrajene ob morebitnih
razširitvah opreme,

2.11. garancija, plačilni in komercialni
pogoji (obvezna kvalitetna zavarovanja za
morebitne avanse),

2.12. izjava ponudnika o minimalnih ko-
ličinah rezervnih delov za ponujeno opremo
ter izjava o dovoljenju naročnika za občasne
preglede omenjenih zalog rezevnih delov,

2.13. dokument iz katerega bo razvidno
razmerje med ponudnikom in proizvajalcem
opreme,

2.14. izjava ponudnika o odzivnem času
in času odprave napake v garancijskem ro-
ku ter ostalih garancijskih pogojih,

2.15. izjava, da bo ponudnik na lastne
stroške ustrezno dogradil opremo, če v ga-
rancijskem času ne bodo dosežene zahteva-
ne lastnosti,

2.16. izjavo ponudnika, da bo v roku
3 dni po pisnem pozivu naročnika pristopil
k testiranju ponujene opreme.

3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov in v enakem vrstnem redu iz te
točke, bodo kot neustrezne izločene iz na-
daljnje obravnave. Vse kopije dokumentov
in vsa dokumentacija (razen tehnične doku-
mentacije), ki jo za razpis pripravi ponud-
nik sam, mora biti opremeljena z žigom in
podpisom odgovorne osebe.

4. Kriteriji za izbiro dobavitelja:
4.1. ustreznost tehničnim zahtevam na-

ročnika,
4.2. finančna in poslovna boniteta,
4.3. kvaliteta in zanesljivost opreme,
4.4. reference na podobnih projektih in

zanesljivost ponudnika,
4.5. garancija in vzdrževanje,
4.6. dobavni rok (do 31. 12. 1997),
4.7. pogoji plačila in komercialni pogoji,
4.8. ocena dosedanjega sodelovanja z

ZZZS,
4.9. dodatne ugodnosti ali tehnične mož-

nosti, ki jih ponuja dobavitelj.
5. Potencialni ponudniki dobijo specifi-

kacijo opreme v tajništvu Informacijskega
centra Ljubljana, Miklošičeva 24 proti izka-
zu ponudnika o registraciji ustrezne dejav-
nosti.

6. Odgovore in dodatna pojasnila glede te-
ga razpisa lahko ponudniki dobijo na infor-
mativnem dnevu in to v četrtek 28. 11. 1997
ob 12. uri v sejni sobi 144 ZZZS ali po telefo-
nu 061/17-21-338 ali 061/328-364 pri Andre-
ju Stajiču (andrej.stajic@zzzs.si) ali Emilu
Finku (emil.fink@zzzs.si). Informativnega
dneva se lahko udeležijo samo tisti ponudniki,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

7. Naročnik se ne zavezuje skleniti po-
godbo s ponudnikom z najnižjo ceno. Na-
ročnik si pridržuje pravico dopostopne na-
bave opreme

8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana z oznako “Ne
odpiraj - ponudba - javni razpis ZZZS - PC -
RO/04/97”, ter na ovojnici označiti firmo in
naslov ponudnika.

9. Rok za prispetje ponudb je 8. 12. 1997
do 12. ure na naslov Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, PE Informacijski
center, Miklošičeva 24, Ljubljana.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, se ne bodo obravnavale in bodo vr-
njene ponudniku.
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11. Javno odpiranje ponudb bo 8. 12.
1997 ob 13. v prostorih Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-
šičeva 24, Ljubljana, v veliki učilnici.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti ustrezno pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

Naročnik bo najkasneje v 10 dneh po
dnevu odpiranja ponudb posredoval odloči-
tev o izbiri ponudnika vsem ponudnikom,
ki so se udeležili razpisa.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

PE Informacijski center

Št. 4041 Ob-5052

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:
Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d.,
kontaktna oseba Ludvik Zupančič, dipl. inž.,
Jadranska c. 24, Maribor, tel. 062/307-807,
faks 062/307-730.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– tovorno vozilo z dvojno kabino, skup-

ne teže 3500 kg, s ponjavo, dvojna kolesa
zadaj in moč motorja ca. 80 KW – 3 kom,

– tovorno vozilo z dvojno kabino, skup-
ne teže 3500 kg, s cerado, zadaj dvojna
kolesa, pogon 4 × 4, moč motorja
ca. 90 KW – 1 kom,

– tovorno vozilo, tristranski kiper,
skupne teže ca. 5000 kg, moč motorja
ca. 90 KW – 1kom.

Vsa vozila dobavljena fco kupec.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT.

Začetek: 21. 11. 1997, zaključek 12. 12.
1997.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be, ki bodo upoštevane: cena, reference, ser-
vis.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Mariborski vodovod, Jav-
no podjetje, d.d., Jadranska c. 24, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – ponudba
tovornih vozil – Ne odpiraj” in številko ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Ta razpis v nobenem primeru ne zavezu-
je naročnika, da bi sprejel katerokoli popol-
no ponudbo, niti v primeru, če je ta najce-
nejša ali najugodnejša.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 12. 1997
ob 12.30, na naslovu: Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d., Jadranska c. 24, Mari-
bor, v sejni sobi.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 12. 1997.

8. Ostali podatki: dodatne informacije
dobijo na naslovu pri g. Herodežu oziroma
g. Zupančiču.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 20. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 12. 1997.
Mariborski vodovod,
 Javno podjetje, d.d.

Ob-5053

Na podlagi tretjega in 18. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. oseba Mateja Janušič, dipl.
prav., Verovškova 70, p.p. 2374, Ljubljana,
tel. 061/188-92-04, faks 061/188-92-09, so-
ba št. II-224.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– gradbena dela pri gradnji in vzdrže-

vanju plinovodnega, vročevodnega in pa-
rovodnega omrežja v skupni dolžini okoli
20 km,

– gradbena dela pri gradnji in vzdrže-
vanju plinskih regulatorskih postaj, to-
plotnih postaj, črpalnih postaj in kotlov-
nic,

– vsi objekti so na območju Mesta
Ljubljane in območju obmestnih občin,

– okviren obseg del je razviden v os-
nutku plana Javnega podjetja Energetika
Ljubljana za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila: posa-
mezna dela v vrednosti do 60,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši ali večji obseg del od
razpisanega z ozirom na pridobljena uprav-
na dovoljenja.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek je predviden marca 1998 in zaključek
konec maja 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 1. 1998 do 8. ure, na
naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., prevzemnica Mihaela Zajšek, Nives
Nardin, namestnica prevzemnice, Verovš-
kova 70, 1001 Ljubljana, tel. 061/188-92-
40, faks 061/188-92-09, soba št. I-226.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – predhodno
ugotavljanje sposobnosti – gradbena dela –
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ku-
verte mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., odpiranje vodi Mateja
Janušič, dipl. prav., Verovškova 70, 1001
Ljubljana, tel. 061/188-92-04, faks 061/188-
92-09, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., kont. oseba Mihaela Zaj-
šek, Verovškova 70, Ljubljana, tel. 061/188-
92-40, faks 061/188-92-09, soba št. II-226.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 12. 1997, vsak delavnik med 8. in 14.
uro za 15.000 SIT.

Način plačila: na blagajni naročnika Ve-
rovškova 70 ali na žiro račun številka:
50104-601-15437, Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. oseba Mateja Janušič, dipl.
prav., Verovškova 70, Ljubljana, tel.
061/188-92-04, 061/188-92-40, faks
061/188-92-09, soba št. II-224.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 5. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: marec 1998.

Ob-5054

Na podlagi 3. in 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. oseba Mateja Janušič, dipl.
prav., Verovškova 70, p.p. 2374, Ljubljana,
tel. 061/188-92-04, faks 061/188-92-09, so-
ba št. II-224.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– strojna dela pri gradnji in vzdrževa-

nju plinovodnega, vročevodnega in paro-
vodnega omrežja v skupni dolžini okoli
20 km,

– strojna dela pri gradnji in vzdrževa-
nju plinskih regulatorskih postaj, toplot-
nih postaj, črpalnih postaj in kotlovnic,

– vsi objekti so na območju mesta
Ljubljane in območju obmestnih občin,

– okviren obseg del je razviden v os-
nutku plana Javnega podjetja Energetika
Ljubljana za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila: posa-
mezna dela v vrednosti do 40,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši ali večji obseg del od
razpisanega z ozirom na pridobljena uprav-
na dovoljenja.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek je predviden marec 1998 in zaključek
konec maja 1999.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 1. 1998 do 8. ure, na
naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., prevzemnica Mihaela Zajšek, na-
mestnica prevzemnice Nives Nardin, Ve-
rovškova 70, 1001 Ljubljana, tel. 061/188-
92-40, faks 061/188-92-09, soba št. II-226.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – predhodno
ugotavljanje sposobnosti – strojni izvajalci –
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ku-
verte mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., odpiranje vodi Mateja
Janušič, dipl. prav., Verovškova 70, 1001
Ljubljana, tel. 061/188-92-04, faks 061/188-
92-09, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., kont. oseba Mihaela Zaj-
šek, Verovškova 70, Ljubljana, tel. 061/188-
92-40, faks 061/188-92-09, soba št. II-226.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 12. 1997, vsak delavnik med 8. in 14.
uro za 15.000 SIT.

Način plačila: na blagajni naročnika Ve-
rovškova 70 ali na žiro račun številka:
50104-601-15437, Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. oseba Mateja Janušič, dipl.
prav., Verovškova 70, Ljubljana, tel.
061/188-92-04, faks 061/188-92-09, soba št.
II-224.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 5. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: marec 1998.
Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.

Ob-5055

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Občina Mežica,
Trg svobode 1, Mežica, kot naročnik ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava projektne

dokumentacije PGD in PZI, gradnja
pokritih in nepokritih parkirišč na Leški

cesti v Mežici
1. Orientacijska vrednost del znaša

1,3 mio SIT.
2. Rok začetka izvedbe naloge je takoj

po podpisu pogodbe. Predviden rok zaključ-
ka izvedbe naloge pa je dva meseca od dne-
va podpisa pogodbe.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na Občini Mežica, Trg svobode 1, Me-
žica, kontaktna oseba je Franjo Kocen, tel.
0602/35-163.

4. Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. decembra 1997 do 12. ure v
tajništvu Občine Mežica.

5. Ponudba mora biti v zapečateni ku-
verti, označena: ”Ne odpiraj - javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije PGD,
PZI gradnja pokritih in nepokritih parkirišč
na Leški cesti v Mežici“ ter opremljena s
točnim naslovom ponudnika na zunanji stra-
ni kuverte.

6. Javno odpiranje ponudb bo
15. decembra 1997 ob 12.15 v prostorih Ob-
čine Mežica.

7. Ponudniki bodo o rezultatu javnega
odpiranja ponudb obveščeni v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, strokovna us-
posobljenost izvajalca in rok izvedbe.

Občina Mežica

Ob-5056

Na podlagi 18., 50. in 34. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) po-
novno objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/317-221, faks 062/511-
388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: špediterske storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,100.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo oskrbe in vzdrževa-
nja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

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 4. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, odpiranje vodi Darja Novak, prav-
nica, Ljubljanska ulica 5, Maribor, tajništvo
oskrbe in vzdrževanja.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 11. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun šte-
vilka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

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

ročila: 19. 12. 1997.

Ob-5057

Na podlagi 18., 34. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) po-
novno objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/317-221, faks 062/511-
388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organizacija strokov-

nih potovanj v tujino (te storitve vključu-
jejo: prijavo udeležencev specialističnih us-
posabljanj in mednarodnih simpozijev v tu-
jini, rezervacije bivanja in prevoza, plačilo
stroškov kotizacije, hotelske storitve, pre-
vozi,...) v tujino in drugo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, prevzemnik tajništvo oskrbe in vzdr-
ževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor.

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 11. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, odpiranje vodi Darja Novak, prav-
nica, Ljubljanska ulica 5, Maribor, tajništvo
oskrbe in vzdrževanja.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 11. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

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

ročila: 24. 12. 1997.

Ob-5058

Na podlagi 18., 34. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) po-
novno objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Zorica Mihaldinec, višja medicinska sestra,
Ljubljanska ulica 5, Maribor, tel. 062/317-
221, faks 062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nadomestni deli za

medicinske aparature.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 12. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo splošno-komercialne-
ga sektorja, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor.

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 4. 12. 1997
ob 10. uri, v mali konferenčni sobi v 16.
etaži kirurške stoplnice na naslovu: Splošna
bolnišnica Maribor, odpiranje vodi Adrija-
na Dietrich, pravnica, Ljubljanska ulica 5,
Maribor.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijsko komer-
cialnega sektorja, Ljubljanska ulica 5, Ma-
ribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 11. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun št.:
51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

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

ročila: 19. 12. 1997.

Ob-5059

Na podlagi 18., 34. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) po-
novno objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
spec. akad. st. Rudi Turk, dr. med., Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor, tel. 062/314-531,
faks 062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: radioizotopi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 12. 1997 do 13.
ure, na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo investicijsko komer-
cialnega sektorja, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

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 23. 12. 1997
ob 10. uri, v mali konferenčni sobi v 16.
etaži kirurške stolpnice na naslovu: Splošna
bolnišnica Maribor, odpiranje vodi Adrija-
na Dietrich, pravnica, Ljubljanska ulica 5,
Maribor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo investicijsko komer-
cialnega sektorja, Ljubljanska ulica 5, Ma-
ribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 12. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

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

ročila: 16. 1. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 161/97 Ob-5060

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: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Mira Kokot, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba št. 21.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: sanacija toplotnih in

elektro naprav k toplotni postaji TPP 312
za potrebe Cankarjevega naselja v Šošta-
nju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 12. 12. 1997 in zaključek 12. 1. 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 5. 12. 1997 do 10. ure,
na naslov Komunalno podjetje Velenje,
prevzemnik Mira Kokot, Koroška 37b, Ve-
lenje, tel. 063/856-251, faks 063/855-796,
soba št. 21.

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 5. 12. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Velenje, Koroška 37b, Velenje, tel. 063/856-
251, faks 063/855-796, soba št. 41.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Vele-
nje, kont. oseba Kokot Mira, Koroška 37b,
Velenje, tel. 063/856-251, faks 063/855-
796, soba št. 21.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 25. 11. 1997 do 27. 11. 1997 za
7.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52800-601-46145.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Ervin Miklavžina inž. st., Koroška 3a,
Velenje, tel. 063/853-380, faks 063/853-491.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 19. 12. 1997.
Komunalno podjetje Velenje, p.o.

Ob-5061

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 Murska Sobota, kont.
oseba Nada Cvetko-Török, dipl. inž. gr.,
Kardoševa 2, Murska Sobota, tel. 069/22-
617, faks 21-861, soba št. 20.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: priključitev naselja
Krog na vodovodno omrežje Mestne ob-
čine Murska Sobota.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
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 11. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov Mestna občina Murska Sobo-
ta, prevzemnik Jožica Viher, Kardoševa 2,
Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-
861, soba št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1997
ob 12.30 na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvetko-
Török, dipl. inž. gr., Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/22-617, faks 21-861, soba
št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Jožica Viher, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 12. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 11. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 16. 1. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-5062

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 obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljublja-
na, tel. 061/133-1111, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: prehrambeni artikli

– jajca.
Vrsta, količina in način pakiranja so raz-

vidni iz razpisne dokumentacije.
Kraj izpolnitve: Vojašnice v Republiki

Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro dobaviteljev prehram-
benih artiklov – JAJCA, MORS BO 41/97«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki
so sodelovali na JR MORS BO 21/97 (raz-
veljavljen javni razpis) lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: virman, na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-
55, 061/171-25-59, faks 061/131-03-37.

Ob-5063

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 obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljublja-
na, tel. 061/133-1111, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: prehrambeni artikli

– ribe, rečne in morske.
Vrsta, količina in način pakiranja so raz-

vidni iz razpisne dokumentacije.
Kraj izpolnitve: Vojašnice v Republiki

Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro dobaviteljev prehram-
benih artiklov – RIBE, rečne in morske,
MORS BO 42/97«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1997
ob 10.30 na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki
so sodelovali na JR MORS BO 21/97 (raz-
veljavljen javni razpis) lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. JR MORS BO 42/97), na
račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-
55, 061/171-25-59, faks 061/131-03-37.

Ob-5064

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 obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljublja-
na, tel. 061/133-1111, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: prehrambeni artikli

– med.
Vrsta, količina in način pakiranja so raz-

vidni iz razpisne dokumentacije.
Kraj izpolnitve: Vojašnice v Republiki

Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro dobaviteljev prehram-
benih artiklov – MED MORS BO 39/97«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št.: 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki
so sodelovali na JR MORS BO 21/97 (raz-
veljavljen javni razpis) lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. JR MORS BO 39/97), na
račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-
55, 061/171-25-59, faks 061/131-03-37.

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

Ob-5065

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 obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljublja-
na, tel. 061/133-1111, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: prehrambeni artikli

– olje jedilno.
Vrsta, količina in način pakiranja so raz-

vidni iz razpisne dokumentacije.
Kraj izpolnitve: Vojašnice v Republiki

Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva plošč. 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro dobaviteljev prehram-
benih artiklov – OLJE jedilno MORS BO
40/97«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1997
ob 9.45 na naslovu: Kardeljeva ploščad 24,
Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki
so sodelovali na JR MORS BO 21/97 (raz-
veljavljen javni razpis) lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. JR MORS BO 40/97), na
račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-
55, 061/171-25-59, faks 061/131-03-37.

Ob-5066

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 obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljublja-
na, tel. 061/133-1111, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: prehrambeni artikli

– konzervirane vrtnine in sadje, juhe, za-
čimbe in dodatki jedem.

Vrsta, količina in način pakiranja so raz-
vidni iz razpisne dokumentacije.

Kraj izpolnitve: Vojašnice v Republiki
Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro dobaviteljev prehram-
benih artiklov – Konzervirane vrtnine in
sadje, juhe, začimbe in dodatki jedem,
MORS BO 46/97«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki
so sodelovali na JR MORS BO 21/97 (raz-
veljavljen javni razpis) lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. JR MORS BO 46/97), na
račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-
55, 061/171-25-59, faks 061/131-03-37.

Ob-5067

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 obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljublja-
na, tel. 061/133-1111, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: vojaške knjižice –

22.000 izvodov v slovenskem jeziku.
Kraj izpolnitve: Kardeljeva ploščad

24–26.
3. Orientacijska vrednost naročila:

ca. 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: december 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj, ponudba
MORS BO 36A/97 – VOJAŠKE
KNJIŽICE«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: MORS, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 12. 1997.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

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

Način plačila: virman z navedbo polnega
naslova in št. javnega razpisa – MORS BO
36A/97, na račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba Ta-
dej Burgar, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
tel. 061/131-80-62, faks 061/131-80-67.

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

Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 12. 1997.
Ministrstvo za obrambo

Št. 0042/32-308/63-97 Ob-5068

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 Rafko Vodišek, Štefanova 2, Ljublja-
na, tel. 061/172-42-41.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje storitev fi-

zičnega varovanja na objektu Samski
dom Jeranova.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
videni 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

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

ložene najkasneje do 2. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, prevzemnik vložišče, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izvajanje storitev fizičnega
varovanja na objektu Samski dom Jeranova,
št. 308/63-97«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1997,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 18. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo ali dvig-
nejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo
za notranje zadeve, kont. oseba Rafko Vo-
dišek, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel. 061/172-
42-41.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig: od dneva objave v Urad-
nem listu RS, do 28. 11. 1997, od 9. do 12.
ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-63-97.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 2. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. 1. 1998.

Št. 0042/32-308/62-97 Ob-5069

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 Zdenka Vipavec, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/172-56-56, faks 061/349-758.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniškega

materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:

110,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pred-

videni začetek 15. 1. 1998 in 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 22. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za dobavo pisarniškega mate-
riala, št. 308/62-97«.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 12. 1997,
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Naročnik Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 6. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri si lahko
zainteresirani ponudniki ogledajo in dvig-
nejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo
za notranje zadeve, kont. oseba Zdenka Vi-
pavec, Vodovodna 93a, Ljubljana, tel.
061/172-56-56, faks 061/349-758.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig: od dneva objave v Urad-
nem listu do 28. 11. 1997, od 9. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-63-97.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 23. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 2. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 232 Ob-5071

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Ilirska Bistrica ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvajanje nizkogradbenih del pri obnovi
poljskih poti na območju Brkinov v

Občini Ilirska Bistrica
1. Naročnik del: Občina Ilirska Bistrica,

Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.
2. Predmet razpisa:
a) obnova poljske poti Prem–Smrje v KS

Prem,
b) obnova poljske poti Bridovec–Novak–

Bubec v KS Prem in KS Rečica,
c) obnova poljske poti Čelje–Brce v KS

Prem in KS Rečica,
d) obnova poljskih poti Pregarje–Postr-

vica v KS Pregarje,
e) obnova poljske poti Podbeže–Klivnik

v KS Podgrad,
f) obnova poljske poti Sabonje–Mola v

KS Podgrad,
g) obnova poljske poti Sabonje–Okroglič

v KS Podgrad.
3. Orientacijska vrednost del znaša

21,639.000 SIT.
4. Predvideni rok začetka gradnje je de-

cember 1997/januar 1998 dokončanje pa
september 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– reference,
– garancijski rok in garancija kakovosti

izvedenih del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Investitor si pridržuje pravico določiti

eventuelno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg tudi sklene ustrez-
na pogodba. Izvajalec v tem primeru ni upra-
vičen do odškodninskega zahtevka.
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Naročnik si tudi pridržuje pravico do iz-
bire različnih izvajalcev za posamezne polj-
ske poti in z njimi sklenjene ločene pogodbe.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo z navedbo predmeta razpisa (a, b, c...),
oznako »Ponudba – na odpiraj!« ter točnim
naslovom ponudnika, je potrebno dostaviti
v zapečateni ovojnici do vključno 20. dne
po objavi tega razpisa do 12. ure na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
Ilirska Bistrica.

Vsebina ponudbe je opredeljena v razpi-
snih pogojih.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
10. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, (1. nadstropje).

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v desetih dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 9. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, drugo nadstropje soba
št. 6. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu v viši-
ni 15.000 SIT z virmanom na ŽR 52210-
630-61220, Občina Ilirska Bistrica, z name-
nom nakazila Razpisna dokumentacija – ob-
nova poljskih poti na območju Brkinov.

Informacije za razpisana dela dajeta Ne-
venka Tomšič in Stanko Škrab, po telefonu
067/41-361.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-5090

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 šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, faks 17-85-668, soba št.
4, kont. oseba Marko Peršin, Zavod RS za
šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, tel. 1333-
266,  e-mail marko.persin@guest.arnes.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: predmet javnega na-

ročila je organizacija izobraževanj peda-
goških delavcev na področju računalniš-
tva in informatike v programu Računal-
niško opismenjevanje.

Izbrani bodo organizatorji izobraževanj.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da izbere
več organizatorjev izobraževanj izmed po-
nudnikov, vendar vsakega za svoje področ-
je dela.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
120,000.000 SIT letno.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1999.

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
do 10%.

Merila, ki bodo uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

– celovitost opisa organizacijskih po-
stopkov za ugotavljanje potreb po izobraže-
vanju in organizacije seminarjev,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi naročnika,

– dosedanje izkušnje pri organizaciji izo-
braževanja  v šolstvu in reference predvsem
na področju organizacije izobraževanja pe-
dagoških delavcev in drugih odraslih
(ORG2/97 – Razpisni obrazec 5),

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih delavcev, ki bodo oprav-
ljali razpisana dela s področja ponudbe
(ORG2/97 – Razpisni obrazec 6),

– razmerje cena/kvaliteta ponujenih sto-
ritev in ostali komercialni pogoji.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-
godnejši ponudnik.

Vrednostna ocena meril, ki bodo upo-
rabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v obraz-
cu ORG2/97 – Razpisni obrazec 7 – merila
za izbor.

6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 22. 12. 1997 do 9. ure
na naslov Zavod RS za šolstvo, prevzemnik
Marjan Malovrh,  Poljanska 28, Ljubljana,
tel. 1333-266, faks 310-267, Vložišče, št. 4,
e-mail marko.persin@guest. arnes.si.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1997
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Poljanska 28, odpiranje
vodi Marko Peršin, Poljanska 28, Zavod
RS za šolstvo, Ljubljana, tel. 1333-266,
faks 310-267, soba št. 215, e-mail
marko.persin@quest.arnes.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 2. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, kont.
oseba Marjan Malovrh, Poljanska 28, Ljub-
ljana, tel. 1333-266, faks 310-267, soba št.
4, e-mail marko.persin@guest.arnes.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 5.040 SIT do 10. ure.

Način plačila: virman ali položnica na
račun št. Zavod RS za šolstvo, žiro račun št.
50100-603-40175  sklic. na št. 00 2070.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko: Zavod RS za šosltvo,
kont. oseba Marko Peršin, Poljanska 28,
Ljubljana, tel. 1333-266, faks 310-267, so-
ba št. 215, e-mail marko.persin@guest.ar-
nes.si, če ne: na informativnem dnevu v
četrtek, 4. 12. 1997 na zgoraj navedenem
naslovu, ob 10. uri.

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

Ponudba mora veljati do: vključno 8. 4.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: do 6. 2. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5091

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Ivica Matko, Kotnikova
5, Ljubljana, tel. 178-33-82, faks 061/178-
33-77.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme za bivalno enoto “Kovač” pri
Centru za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.

Čas razpisa: začetek 21. 11. 1997 in/ali
zaključek 12. 12. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 22. 12.
1997 in zaključek 22. 1. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

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

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 4. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, prevzemnik Darja Naglič,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-34-30, faks
178-33-77, soba št. 23.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 4. 12. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Vladuška Cimperman, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, tel. 178-33-80, faks 178-33-77, soba
št. 44.

8. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: CUDV Črna na Koroškem,
kont. oseba Marija Lačen, Center 144, Črna
na Koroškem, tel. 0602/38-110, faks
0602/38-163.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 11. 1997.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: MDDSZ, kont. oseba Dunja Bubanj,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 061/178-34-09,
faks 061/178-33-77.

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

Ponudba mora veljati do: 22. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 12. 1997.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve
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Ob-5092

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Divjak, Šaranovičeva 12,
Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-49-09,
soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov območja Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila: pod

2.1. – 800.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 8. 12. 1997 in/ali zaključek 12. 1. 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 2. 12. 1997 do 8. ure,
na naslov: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnik Vesna Divjak, Šarano-
vičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1997
ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi Anton
Kupic, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel.
178-48-50, faks 178-49-09, soba št. 404.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, kont. oseba Vesna Divjak, Ša-
ranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 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: 23. 12. 1997.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 343-6/96-3 Ob-5093

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 Nova Gorica, kont. ose-
ba Gojmir Mozetič, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, tel. 065/28-011, faks 065/21-233,
soba št. 26/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev pločnika in
zelenice Delpinove ulice v Novi Gorici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 2. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov: Mestna občina Nova Gorica,
prevzemnik Oddelek za infrastrukturo in
gospodar. javne službe, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 26/I.

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 2. 12. 1997
ob 12.15, na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Stojan Vičič, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011,
faks 065/21-233, steklena dvorana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Nova Gori-
ca, kont. oseba Stojan Vičič, Trg E. Karde-
lja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 20/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 11. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 2. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 19. 12. 1997.
Mestna občina Nova Gorica

Ob-5094

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 Anica Hri-
bar, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 39.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevozov

učencev OŠ v Občini Brežice v letu 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:

55,000.000 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 22. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: Občina Brežice, oddelek
za splošno pravne zadeve in družbene de-
javnosti, prevzemnik Anica Hribar, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 0608/62-
050, faks 0608/61-850, soba št. 39.

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 23. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Brežice, od-
piranje vodi Tadeja Hočevar, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850, soba št. 15.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brežice, kont. ose-
ba Anica Hribar, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, faks 0608/61-
850, soba št. 39.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 12. 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: 22. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 1. 1998.
Občina Brežice

Ob-5095

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 Sil-
vana Simić, Verdijeva 10, Koper, tel. 446-
100, 446-258, faks 271-021, soba št. 221.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: predmet javnega raz-

pisa je zavarovanje premoženja Mestne
občine Koper.

Razpis ne zajema ponudbe za kolektivno
nezgodno zavarovanje in zavarovanje avto-
mobilov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,800.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 3. 12.
1997 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 10. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Koper,
prevzemnik Silvana Simić, Verdijeva 10, Ko-
per, tel. 446-258, faks 271-021, soba št. 221.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
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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 12. 12. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Ko-
per, odpiranje vodi Dolores Maučec, Verdi-
jeva 10, Koper, tel. 446-220, faks 271-602,
soba št. 103.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper, kont.
oseba Silvana Simić, Verdijeva 10, Koper,
tel. 446-258, faks 271-021, soba št. 221.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 11. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51400-630-90004, namen nakazila:
stroški razpisne dokumentacije za zavaro-
vanje.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

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

ročila: 19. 12. 1997.
Mestna občina Koper

Št. 02/04/97 Ob-5096

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 Žalec, oddelek za okolje, pro-
stor in komunalne zadeve, kont. oseba Ko-
pitar Marjana, Savinjske čete 5, Žalec, tel.
063/715-313, faks 063/716-311, soba št. 43.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: prezračevanje aera-
cijskega bazena na čistilni napravi Kasa-
ze v Občini Žalec; gradbeni del, nabava
in montaža strojne, merilne in krmilne
opreme ter elektroinstalacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek januar 1998 in/ali zaključek april 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 29. 12. 1997 do 9. ure,
na naslov: Občina Žalec, oddelek za okolje,
prostor in komunalne zadeve, prevzemnik
tajništvo, Savinjske čete 5, 3000 Žalec, tel.
063/715-313, faks 063/716-311, soba št. 40.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 12. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Občina Žalec, odde-
lek za okolje, prostor in komunalne zadeve,
odpiranje vodi Slavko Šketa, dipl. inž. gr.,
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 063/715-313,
faks 063/716-311, soba št. 11/I.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, kont.
oseba Marjana Kopitar, dipl. inž. kr. arh.,
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 063/715-313,
faks 063/716-311, soba št. 43.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 12. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na ŽR prora-
čuna Občine Žalec, na račun številka:
50750-630-10238.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 29. 1. 1998
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 13. 1. 1998.
Občina Žalec

Ob-5097

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 naroč-
nika: Občina Miren-Kostanjevica, kont.
oseba Zlatko-Martin Marušič, župan, Mi-
ren 129, Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija kana-
lizacije Miren–Vodmat.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 20,000.000 SIT,
čas objave: 21. 11. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 10. 3. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, prev-
zemnik Gordana Vičič, Miren 129, 5291 Mi-
ren, tel. 065/54-081, faks 065/54-083.

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 12. 12. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Miren-Ko-
stanjevica, odpiranje vodi Benjamin Klan-

čič dipl. inž., Miren 129, Miren, tel. 065/54-
081, faks 065/54-083.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Miren-Kostanjevi-
ca, kont. oseba Zlatko-Martin Marušič, žu-
pan, Miren 129, Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 12. 1997 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52000-630-7038 Občina Miren-Kostanjevi-
ca.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 12. 1997.
Občina Miren-Kostanjevica

Ob-5110

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: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., kont.
osebi mag. Andrej Kryžanowski in Roman
Modic, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 219-
533, 12-50-333, int. 457, faks 222-633, so-
ba št. 2, D4.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija zaplavnega
prostora prodne pregrade Javornik – od-
stranitev in neškodljivo deponiranje used-
lin iz zaplavnega prostora.

Kraj izvajanja del: Jesenice.
3. Orientacijska vrednost naročila:

140,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek december 1997 in zaključek april 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 22. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, soba št. 2,
A1.1.

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 in označene z imenom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., odpiranje vodi mag. An-
drej Kryžanowski, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 219-533, faks 222-633,  sejna soba.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., kont. oseba mag. Andrej Kryža-
nowski, Roman Modic, Hajdrihova 2, Ljub-
ljana, tel. 219-533, 12-50-333, int. 457, faks
222-633, soba št. 2, A1.1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 11. 1997 za 25.000 SIT med 8. in 10.
uro.

Način plačila: plačilo na ŽR na račun
številka: ŽR št. 50106-601-27492 pri Agen-
ciji za plačilni promet, ekspozitura Ljublja-
na-Vič.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. april 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 31. 12. 1997.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Ob-5102

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 Stane Paušer, Ob železnici 27, Trbov-
lje, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090, so-
ba št. 1/II. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: izvajanje gradbeno
vzdrževalnih del, del v času remonta in
obratovanja v TE Trbovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
96,000.000 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: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 12. 1997 do 10.
ure, na naslov Termoelektrarna Trbovlje,
prevzemnik Polona Leskovšek, Ob železni-
ci 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-000, soba št. 1/II. nadstr.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1997
ob 10.30, na naslovu: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., odpiranje vodi Stane Paušer,
Ob železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090, soba št. 10/II. nadstr.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
kont. oseba Polona Leskovšek, Ob železnici
27, Trbovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090, soba št. 1/II. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 11. 1997 za 25.000 SIT.

Način plačila: na ŽR številka:
52700-601-11513.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Termoelektrarna Tr-
bovlje, kont. oseba Stane Paušer, Ob želez-
nici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090, soba št. 1/II. nadstropje.

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

Ponudba mora veljati do: 21. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 1. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-5103

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 Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo
Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/42-03-612,
faks 063/42-03-485, soba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Predmet javnega naročila so stalne do-

bave prehrambenih artiklov za obrat
družbene prehrane v Termoelektrarni Šo-
štanj po naslednjih skupinah in okvirnih
zneskih v skupni vrednosti 120 mio SIT:

1. meso – 20 mio SIT,
2. mesni izdelki – 28,5 mio SIT,
3. mleko – 2 mio SIT,
4. mlečni izdelki – 9,5 mio SIT,
5. brezalkoholne pijače – 24 SIT,
6. kruh in pekovski izdelki – 8 mio SIT,
7. sveže sadje in zelenjava – 5 mio SIT,
8. splošno prehrambeno blago v vredno-

sti 23 mio SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

morebiten spremenjen obseg dobave od raz-
pisanega z ozirom na potrebe.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 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 pri izbiri:  druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 1. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,
prevzemnik Jana Gorčan, dipl. ek., Ulica
Ivo Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, tel.
063/42-03-582, faks 063/42-03-485, soba št.
1.21., e-mail jana.gorcan@te-sostanj.si.

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 2. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/42-03-612, faks 063/42-03-485, sej-
na soba – pritličje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 12. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., kont. oseba Jana Gorčan, dipl. ek.,
Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/42-03-582, faks 063/42-03-485, soba št.
1.21 – komerciala, e-mail jana.gorcan@te-
sostanj.si.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: v zakonskem roku.

Ob-5104

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 Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo
Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/42-03-612,
faks 063/42-03-485, soba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Predmet javnega naročila je opravlja-

nje storitev vsakodnevnega čiščenja po-
slovnih in ostalih delovnih prostorov TEŠ
v izmeri 2779 m2 ter dobava potrošnega
materiala za čiščenje.

Pridržujemo si pravico do spremembe
obsega kvadrature.

3. Orientacijska vrednost naročila:
ca. 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 pri izbiri:  druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,
prevzemnik Jana Gorčan, dipl. ek., Ulica Ivo
Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, tel. 063/42-
03-582, faks 063/42-03-485, soba št. 1.21.,
e-mail jana.gorcan@te-sostanj.si.

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

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/42-03-612, faks 063/42-03-485, sej-
na soba – pritličje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,
kont. oseba Jana Gorčan, dipl. ek., Ulica Ivo
Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/42-03-582,
faks 063/42-03-485, soba št. 1.21 – komer-
ciala, e-mail jana.gorcan@te-sostanj.si.

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

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 52800-601-24048.

Ob prevzemu dokumentacije morajo po-
nudniki predložiti dokazila o plačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
osebi Antolič Jože in Regina Kukovič, Uli-
ca Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/42-
03-271 ali 270, faks 063/42-03-485.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: v zakonskem roku.
Termoelektrarna Šoštanj

Št. 362/054/97 Ob-5105

Na podlagi zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97), 12. člena statuta
Občine Piran (Uradne objave PN, št. 8/95)
in na podlagi 15. člena odloka o proračunu
Občine Piran za leto 1997, ki ga je sprejel
občinski svet na seji dne 27. 3. 1997, župan
Občine Piran objavlja

javni razpis
za nakup stanovanja

1. Naročnik: Občina Piran, Tartinijev trg
2, Piran.

2. Predmet javnega naročila: nakup no-
vega ali starega nezasedenega službenega
stanovanja na območju Občine Piran.

3. Orientacijska vrednost javnega razpi-
sa je 10 mio SIT.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– ceno izraženo v tolarjih,
– podatke o stanovanju: leto graditve, lo-

kacija, površina in število in vrsta prosto-
rov, stanje,

– rok izročitve kupljenega stanovanja v
last in posest, ki mora biti v letu 1997,

– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,

– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zem-
ljiške knjige, izdan po objavi tega razpisa in
dodatno overjena pogodba sposobna za
vknjižbo o pridobitvi stanovanja, če lastni-
na ni vpisana v zemljiški knjigi v korist
ponudnika,

– garancija o resnosti ponudbe v skladu
s pogoji razpisne dokumentacije,

– dokazilo o registraciji, če ponudnik ni
fizična oseba v skladu s pogoji razpisne do-
kumentacije,

– pooblastilo oziroma drugo ustrezno li-
stino, kolikor ponudnik nastopa kot zastop-
nik ali posrednik,

– navedbo osebe, ki daje tolmačenje v
zvezi s ponudbo.

5. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– lokacija,
– stanje stanovanja,
– velikost stanovanja ter vrsta in veli-

kost posameznih prostorov.
7. Ponudniki morajo pred izbiro omogo-

čiti ogled stanovanja.
8. Razpisno dokumentacijo ponudniki

dvignejo na uradu za občinsko premoženje
in gospodarske javne službe, v sobi 12.

9. Rok za predložitev ponudbe je 2. 12.
1997 do 10. ure. Ponudba mora biti dana v
zaprti kuverti na naslov: Občina Piran, Tar-
tinijev trg 2 z oznako: »Ne odpiraj, ponud-
ba! – Javni razpis za nakup stanovanj.«

Na kuverti mora biti točen naslov po-
nudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 2. 12.
1997 ob 12. uri v prostorih urada za občin-
sko premoženje in gospodarske javne služ-
be.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Občina Piran

Št. 1000 Ob-5106

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: 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: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za dobavo lesenega silosa
za sol.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 11. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., prevzemnica Bračko Marija,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 3/II.

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 11. 12. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komu-
nalno podjetje, d.d., odpiranje vodi: Slavko
Bunderla, dipl. inž., Strma ul. 8, Maribor, tel.
062/225-351, faks 062/225-515, soba št. 26/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Jožica Likavec,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 42/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 12. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51800-601-47072 pri APP Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Nigrad, Javno komu-
nalno podjetje d.d., kont. oseba Slavko Bun-
derla, dipl. inž., Strma ulica 8, Maribor, tel.
062/225-351, soba št. 26/I.

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

Ponudba mora veljati do: 9. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 29. 12. 1997.
Nigrad, d.d., Maribor

Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Št. 3670-12/97 Ob-4983

Sklepi
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Naročnik in investitor: Občina Puconci,

Puconci 80, Puconci je v Ur. l. RS, št. 61 z
dne 3. X. 1997, stran 4783, objavila javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za
sanacijo naslednjih poškodovanih odse-
kov lokalnih cest:

a) L 36 5644 Radovci - Poznanovci v
dolžini 1.315 m, orientacijska vrednost
2,700.000 SIT

b) L 36 5651 Pečarovci - Mačkovci v
dolžini 3.805 m, orientacijska vrednost
6,550.000 SIT

c) L 36 5664 Kuštanovci - Križevci v
dolžini 860 m, orientacijska vrednost
1,410.000 SIT

d) L 36 Moščanci - Košarovci v dolžini
1.510 m, orientacijska vrednost 1,740.000
SIT,

oziroma a) + b) + c) + d) = skupna orien-
tacijska vrednost: 12,400.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo so dvignili trije
ponudniki.

Naročnik je pravočasno prejel tri veljav-
ne in popolne ponudbe.

Izmed treh celovitih ponudb je naročnik
za posamezni odsek poškodovanih LC dne
22. 10. 1997 izbral naslednjega izvajalca:

a) L 36 5644 Radovci - Poznanovci v
dolžini 1.315 m, SGP Pomgrad Nizkograd-
nje d.o.o., Bakovska 33, Murska Sobota za
ceno 2,645.761 SIT,
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b) L 36 5651 Pečarovci - Mačkovci v
dolžini 3.805 m, SGP Pomgrad Nizkograd-
nje, d.o.o., Bakovska 33, Murska Sobota za
ceno 6,568.192 SIT,

c) L 36 5664 Kuštanovci - Križevci v
dolžini 860 m, Cestno podjetje Murska So-
bota d.d., Lendavska 62, Murska Sobota za
ceno 2,044.859 SIT in za

d) L 36 Moščanci - Košarovci v dolžini
1.510 m, SGP Pomgrad Nizkogradnje za
ceno 1,579.052 SIT,

oziroma a) + b) + c) + d) = skupna vred-
nost: 12,837.864 SIT.

Naročnik ugotavlja, da so cene po iz-
branih ponudbah zelo približane orienta-
cijski vrednosti razpisanih del in da bodo
tudi roki dokončanja del v skladu z razpi-
sanimi roki.

Občina Puconci

Št. 3460/97 Ob-4984

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: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Herman Kunej, tel. 0608/71-300.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste
Reštanj–Zakov.

3. Utemeljitev: v skladu s 3. odstavkom

66. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

4. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 10.

1997 ob 11. uri na naslovu: Rudnik Senovo
v zapiranju d.o.o.

Število prispelih ponudb: 8.
5. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
6. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Ur. l. RS, št. 57, z dne 19. IX. 1997.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Ob-4985

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: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fa-
kulteta, oddelek za agronomijo, Jamnikar-
jeva 101, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: izbira do-
bavitelja za nabavo in montažo raziskoval-
ne opreme: rastlinjak – steklenjak, notenje
predeljen na dve ločeni komori in predpro-
stor, z opremo za uravnavanje klimatskih
pogojev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: konec leta 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
– reference ponudnika,
– garancijski pogoji,

– brezplačna dodatna oprema (posebni
pogoji ponudnika),

– najnižja cena.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja: javno odpiranje je bilo 4. 11. 1997
ob 10. uri v sejni sobi Biotehniške fakultete,
oddelka za agronomijo, Jamnikarjev 101,
Ljubljana.

7. Število prispelih ponudb: 2, najnižja
cena: 36,426.341 SIT, najvišja cena:
36,904.858 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 61 z dne 3. X. 1997,
Ob-4151.

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta

oddelek za agronomijo

Št. 347-017/97 Ob-4986

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Občina Tolmin, ul. Padlih borcev
1b, Tolmin, objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika na

javni razpis za izbiro izvajalca za
rekonstrukcijo lokalne ceste L 7523

Slap–Pečine na odseku Markaduc–Roče
Izvajalec: Cestno podjetje iz Nove Gori-

ce.
Orientacijska vrednost del znaša

20,000.000 SIT.
Rok pričetka del je 1. september 1997,

rok izvedbe je 31. oktober 1997.
Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.

1997 ob 12. uri v prostorih Občine Tolmin,
ul. Padlih borcev 1b, Tolmin.

Kontaktna oseba je Ljubo Mrakič, tel.
81-001.

Merilo za izbor je bila najnižja cena in
reference za izvajanje del.

Št. 347-026/97 Ob-4987

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Občina Tolmin, ul. Padlih borcev
1b, Tolmin, objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika na

javni razpis za izbiro izvajalca za
rekonstrukcijo lokalne ceste L 7526

Ušnik–Volčanski ruti
Izvajalec: Cestno podjetje iz Nove Gori-

ce.
Orientacijska vrednost del je 10,000.000

SIT.
Rok pričetka del je 15. november 1997,

rok dokončanja del je 10. december 1997.
Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 11.

1997 ob 9. uri v prostorih Občine Tolmin,
ul. Padlih borcev 1b, Tolmin.

Kontaktna oseba je Ljubo Mrakič, tel.
81-001.

Merilo za izbor je bila najnižja cena.

Št. 347-01/95 Ob-4988

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Občina Tolmin, ul. Padlih borcev
1b, Tolmin, objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika na

javni razpis za izbiro izvajalca za
sanacijo plazu na lokalni cesti L 3101

Grahovo–Bukovo
Izvajalec: Vodnogospodarsko podjetje

Soča Nova Gorica.
Orientacijska vrednost del je 12,000.000

SIT.
Rok pričetka del je 15. november 1997,

rok dokončanja je 10. december 1997.
Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 11.

1997 ob 11. uri v prostorih Občine Tolmin,
ul. Padlih borcev 1b, Tolmin.

Kontaktna oseba je Ljubo Mrakič, tel.
81-001.

Merilo za izbor je bila najnižja cena.

Št. 347-012/97 Ob-4989

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Občina Tolmin, ul. Padlih borcev
1b, Tolmin, objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika na

javni razpis za izbiro izvajalca za
rekonstrukcijo lokalne ceste L 7527

Volče–Kozaršče
Izvajalec: Cestno podjetje Nova Gorica.
Orientacijska vrednost del je 12,000.000

SIT.
Rok pričetka del je 10. oktober 1997,

rok dokončanja del je 25. oktober 1997.
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 9.

1997 ob 12. uri v prostorih Občine Tolmin,
ul. Padlih borcev 1b, Tolmin.

Kontaktna oseba je Ljubo Mrakič, tel.
81-001.

Merilo za izbor je bila najnižja cena.

Št. 347-05/96 Ob-4990

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Občina Tolmin, ul. Padlih borcev
1b, Tolmin, objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika na

javni razpis za izbiro izvajalca za
obnovo asfaltnega vozišča lokalne ceste

L 7521 Koritnica–Rut
Izvajalec: Cestno podjetje Nova Gorica.
Orientacijska vrednost del znaša

6,000.000 SIT.
Rok pričetka del je 1. september 1997,

rok dokončanja del pa 30. september 1997.
Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.

1997 ob 12. uri v prostorih Občine Tolmin,
ul. Padlih borcev 1b, Tolmin.

Kontaktna oseba je Ljubo Mrakič, tel.
81-001.

Merilo za izbor je bila najnižja cena in
reference za izvajanje asfaltnih del.

Občina Tolmin

Ob-4991

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Krajevna skupnost Buče, kont. oseba
Irena Jug, Vrenska gorca 2, Buče, tel.
063/781-074, faks 063/781-075.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadomestna poslovil-
na vežica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek november 1997 in zaključek september
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: fiksnost cen, dinamika plačil, re-
ference in plačilni pogoji z možnostjo kre-
ditiranja.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 10.
1997 ob 14. uri na naslovu: Občina Kozje,
Kozje 37, Kozje.

Število prispelih ponudb 5, najnižja cena
8,854.577 SIT, najvišja cena 10,336.446 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. 61 z dne 3. X. 1997.

Krajevna skupnsot Buče

Ob-4992

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: Frančiškanski samostan Kostanjevica,
kont. oseba p. Matej Papež OFM Gvardijan,
Škrabčeva 1, Nova Gorica, tel. 065/282-29.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela, ter oprema.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. XI. 1997 in zaključek 15. XII. 1997.

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: rok izvedbe, reference ponudni-
ka, garancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo  7. XI.
1997 ob 10. uri na naslovu: Frančiškanski
samostan Kostanjevica,  Škrabčeva 1, Nova
Gorica.

Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
14,740.751 SIT, najvišja cena 14,883.194
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. 64 z dne 17. X. 1997,
Ob-4455.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 17. XI. 1997.

Frančiškanski samostan
Kostanjevica Nova Gorica

Ob-4993

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 naroč-

nika: JP EGS – razvoj in inženiring,
d.d., kont. oseba Daniel Ritlop, dipl.
ek., Vetrinjska ulica 2, Maribor, tel
062/22-00-589, faks 062/221-189, soba
št. 517, e-mail daniel.ritlop@egs-ri.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup bivalnega

apartmana, ena enota, v okviru zdravi-
liškega kompleksa, velikost 60 do 65 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 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:
– kvaliteta objekta,
– kvaliteta celotne ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 11. 1997

ob 11.30 na naslovu: JP EGS – razvoj in
inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
11,098.829 SIT, najvišja cena 13,667.751
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. 63 z dne 10. X. 1997; Št.
10/1.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

EGS – razvoj in inženiring, d.d.

Ob-4994

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 Videm, kont. oseba Zlatko Kelenc,
Videm pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju, tel.
062/764-110, 764-120, faks 062/764-120.

2. Predmet javnega naročila: blago, grad-
bena dela, storitve.

Navedba vsebine: vodovod Majski vrh–
Strmec pri Leskovcu – gradbena in mon-
tažna dela z izvedbo prečrpalnice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
33,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1997 in zaključek november
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izvedbeni rok,
– odlog plačil glede na izstavljene situa-

cije,
– možnost nudenja kredita,
– cena,
– reference in dosedanje sodelovanje z

izvajalcem.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 10.

1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Videm,
Videm pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju.

Število prispelih ponudb 5, najnižja ce-
na 36,816.027 SIT – samo gradbena dela –
delna ponudba, najvišja cena 62,266.397
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 10. 1997, št. Ob-3634.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 17. 10. 1997.

Ob-4995

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 Videm, kont. oseba Zlatko
Kelenc, Videm pri Ptuju 42, Videm
pri Ptuju, tel. 062/764-110, 764-120, faks
062/764-120.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: preplastitev asfaltnih
površin in večja vzdrževalna dela s krpa-
njem na lokalnih cestah Občine Videm.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1997 in zaključek november
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izvedbeni rok,
– odlog plačil glede na izstavljene situa-

cije,
– možnost kreditiranja,
– cena,
– reference in dosedanje sodelovanje z

izvajalcem.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 10.

1997 ob 18. uri na naslovu: Občina Videm,
Videm pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju.

Število prispelih ponudb 3, najnižja ce-
na 27,402.738 SIT, najvišja cena
40,004.711 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: 26. 9. 1997,  Ob-3986.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 3. 11 1997.

Občina Videm

Ob-4996

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: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Štefan Marjan, Ulica 15. maja št. 13, Koper,
tel. 066/32-141, faks 066/38-026.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: izgradnja vododne-

ga omrežja za Serminski hrib.
3. Orientacijska vrednost naročila:

40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 mesece, začetek 1. 12.
1997 in zaključek 1. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ugodna višina ponudbe in opti-
malno izpolnjevanje ostalih kriterijev.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 10.
1997 ob 12. uri na naslovu: Rižanski vodo-
vod Koper, Ulica 15. maja št. 13, Koper.

Število prispelih ponudb 6 – od tega vse
popolne, najnižja cena 28,220.653 SIT, naj-
višja cena 38,217.871 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 61 z dne 3. X. 1997,
Ob-4184.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 11. 1997.

Rižanski vodovod Koper, p.o.

Št. 816/97 Ob-4997

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: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Jana Bole, dipl. inž., Zaloška cesta 2, Ljub-
ljana, tel. 061/311-634, faks 061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje strokov-

nega nadzora nad izvajanjem gradbeno-
obrtniških del ter instalacijskih del z
vgradno opremo. Investicija obsega grad-
njo objekta Tehničnih služb Kliničnega
centra.

Kraj izpolnitve/Lokacija Pletenine, Za-
loška 14, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 15 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 5%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. Reference ponudnika.
2. Kadri.
3. Ponudbena cena za izvedbo razpisa-

nih del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo  27. 10.

1997 ob 14. uri na naslovu: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 7, glavna stavba
KC/seminar II, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja
cena 7,890.000 SIT, najvišja cena
12,611.865 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. 63, z dne 10. X. 1997,
Ob-4341.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Št. 815/97 Ob-4998

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: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Jana Bole, dipl. inž., Zaloška cesta 2, Ljub-
ljana, tel. 061/311-634, faks 061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje strokov-

nega nadzora nad izvajanjem gradbenoo-
brtniških del ter instalacijskih del z
vgradno opremo. Investicija obsega re-
konstrukcijo in dogradnjo Očesne klinike
Kliničnega centra.

Kraj izpolnitve/”Bivša“ Vojna bolnica,
Grablovičeva ulica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,850.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 18 mesecev.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 5%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. Reference ponudnika.
2. Kadri.
3. Ponudbena cena za izvedbo razpisa-

nih del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo  27. 10.

1997 ob 13. uri na naslovu: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 7, glavna stavba
KC/seminar II, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na 6,990.000 SIT, najvišja cena 9,536.985
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. 63, z dne 10. X. 1997, Ob-
4340.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Klinični center

Št. 01-18-97 Ob-4999

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: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fa-
kulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana,
kontaktna oseba Danilo Pavšič, dipl. ek.,
tel. 061/18-92-536, faks 061/18-92-698.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža računalniške strojne opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 15 dni po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v razpisu in razpisni dokumenta-
ciji.

Opis odločujočih meril za izbiro ponud-
be: ponudba Autronic, d.o.o., Ljubljana je
najbolj ugodna glede kvalitete in zmoglji-
vosti komponent, spremenljive cene, rokov
dobave, montaže, garancijskih pogojev, od-
zivnega časa servisa, referenc, plačilnih po-
gojev ter tudi kvalitete in celovitosti ponud-
be.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja:
Ekonomska fakulteta, dne 13. 10. 1997 ob
9. uri. Število prispelih ponudb: 27, najnižja
cena: 5,870.714 SIT, najvišja cena:
10,000.000 SIT.

7. Postopek izbire: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: 19. 9. 1997, Ob-3906.

9. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 14. 11. 1997.

10. Podpis naročnika objave: Univerza v
Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, Ljubljana.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Št. 227/97 Ob-5000

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) v imenu Mestne občine Celje, oddel-
ka za družbene dejavnosti objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Mestna obči-

na Celje, oddelek za družbene dejavnosti,
kontaktna oseba: Tone Stopar, Trg celjskih
knezov 9, Celje, tel. 063/484-822, faks
063/442-861.

2. Predmet javnega naročila: rekon-
strukcija prostorov na objektu Maribor-
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ska 2a, Celje, za izvajanje visokošolskih
programov.

3. Orientacijska vrednost del: 20 mio
SIT.

4. Rok izvedbe del: dva meseca (21. 10.
1997 do 25. 12. 1997).

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena
12,9 mio. SIT in upoštevanje razpisnih po-
gojev.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb:

– Celje, Mestna občina – oddelek za
družbene dejavnosti (sejna soba),

– 17. 10. 1997 ob 10. uri,
– kontaktna oseba Aleksander Milanez,

dipl. inž. gr.
7. Število prispelih ponudb: 7, najnižja

cena 11,7 mio SIT in najvišja cena 14,9 mio
SIT.

8. Datum in številka objave javnega na-
ročila: Ur. l. RS, št. 61 z dne 3. X. 1997.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve.

10. Datum objave dodelitve javnega na-
ročila: 24. 10. 1997.

Mestna občina Celje
oddelek za družbene dejavnosti

Ob-5001

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 gospodarske dejavnosti,
kont. oseba Stane Zagoričnik, Kotnikova
5, Ljubljana, tel. 061/17-83-283, faks
061/13-26-094.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: usklajevanje, sprem-

ljanje in promocija programov in projek-
tov obnovljivih virov energije za sistem-
ske programe, za obdobje proračuna za
leto 1997.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in 20 dni, začetek
25. 10. 1997 in zaključek 31. 12. 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: nivo opredelitve programa del, re-
ference vodje naloge, reference podjetja na
področju razpisanega programa.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 10.
1997 ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.

Število prispelih ponudb 7, formalno po-
polne 3, najnižja cena 6,100.000 SIT, naj-
višja cena 6,906.900 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št.  59 z dne 26. IX. 1997 in
Ur. l. RS, št. 61 z dne 3. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 7. 11. 1997.

Ob-5002

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 gospodarske dejavnosti,
kont. oseba Zdenka Bokal, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 061/17-83-220, faks 178-33-
94.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vodenje investicijskih

naložb, vodenje naložb iz proračunskih
sredstev RS po razpisih MGD iz l. 1990,
1991, 1992.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,640.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1997 in zaključek 31. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaci-
ji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na podlagi razpisanih storitev, do-
brih referenc ter strokovnosti na področju
razpisanega programa je bila izbrana Nova

Ljubljanska banka, d.d.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 10.

1997 ob 12.40 na naslovu: MGD, Kotniko-
va 5, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb 5, najnižja cena
14,280.000 SIT, najvišja cena 18,000.000
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.  59 z dne 26. IX. 1997 in
Ur. l. RS, št. 61 z dne 3. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 18. 11. 1997.

Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

Ob-5003

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 Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska ul. 5,
Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: fotokopiranje in raz-

množevanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana:

I. ponudnik: Birostoritve “Tonka”, Ljub-
ljanska ul. 5, Maribor.

II. ponudnik: Kovač & Vibor, Čobečeva
10, Hoče.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.

Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz
razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 10.

1997 ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-

njem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3675D.

Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5004

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 Maribor, kont. oseba

Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska ul. 5,
Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
A) Vzdrževanje računalniške opreme

IBM 4381 – centralna enota, diskovni si-
stemi, sistemski tiskalniki, tračne enote,
upravljalne enote, terminali in centralna
računalniška Token Ring s pripadajoči-
mi moduli.

B) Vzdrževanje osebnih računalnikov
in podatkovnih strežnikov proizvajalca
IBM ter matričnih tiskalnikov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
Skupina A: 8,000.000 SIT,

Skupina B: 4,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana:

I. ponudnik: Intertrade ITS, d.d., Kolod-

vorska 9, Ljubljana.
II. ponudnik: IBM Slovenija, d.o.o., Trg

republike 3, Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-

sobnosti.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 10.

1997 ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-

tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3675H.

Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5005

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 Maribor, kont. ose-
ba Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska
ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: avtobusni prevozi

delavcev trikrat dnevno na relaciji
bolnišnica. Pljučni odd.–bolnišnica in
prevozi delavcev in materiala za potre-
be krvodajalskih akcij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki
jim je bila priznana sposobnost in obdob-

je, za katerega jim je bila priznana:
I. ponudnik: Globus, d.o.o., Partizan-

ska 3–5, Maribor.
II. ponudnik: Edvard Vengust s.p., Ce-

sta na grad 66/a, Celje.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudni-
ke.

Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz
razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 10.

1997 ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3675B.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5006

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 Maribor, kont. ose-
ba Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska

ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: varovanje premo-

ženja (fizično in tehnično varovanje
premoženja).

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki
jim je bila priznana sposobnost in obdob-
je, za katerega jim je bila priznana:

I. ponudnik: Dizako, d.o.o., Cesta pr-
vih borcev 8, Brežice.

II. ponudnik: Varnost, d.d, Ljubljanska
ul. 9, Maribor.

III. ponudnik: ISS Servisystem, d.o.o.,

Kopitarjeva 5, Maribor.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz
razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 10.

1997 ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.

1997; Ob-3675Č.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5007

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 Maribor, kont. ose-
ba Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska

ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: neurgentni prevozi

bolnikov (prevozi bolnikov med zdravs-
tvenimi zavodi in dislociranimi enotami
bolnišnice, spremstvo bolnikov, sprejem
in predaja dokumentacije).

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki

jim je bila priznana sposobnost in obdob-
je, za katerega jim je bila priznana:

I. ponudnik: Santra, d.o.o., Lackova
269, Limbuš.

II. ponudnik: Rešilko, d.o.o., Jarenin-

ski vrh 35, Jarenina.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 9.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3675A.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5039

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 Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: kemikalije, testi,
radioizotopi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
382,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki
jim je bila priznana sposobnost in obdob-
je, za katerega jim je bila priznana:

I. ponudnik: Kemofarmacija Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.

II. ponudnik: Sanolabor Ljubljana, Le-
skovškova 4, Ljubljana.

III. ponudnik: Salus Ljubljana, Mašera
Spasićeva 10, Ljubljana.

IV. ponudnik: Iris Ljubljana, Rimska 8,

Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz
razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 10.

1997 ob 8. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 14.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.

1997; Ob-3674Č.
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Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5040

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 Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: farmacevtski izdel-

ki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

850,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki

jim je bila priznana sposobnost in obdob-
je, za katerega jim je bila priznana:

I. ponudnik: Kemofarmacija Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.

II. ponudnik: Mariborske lekarne –
Farmadent Maribor, Tkalski prehod 4,
Maribor.

III. ponudnik: Sanolabor Ljubljana,
Leskovškova 4, Ljubljana.

IV. ponudnik: Salus Ljubljana, Mašera
Spasićeva 10, Ljubljana.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudni-
ke.

Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz
razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 10.
1997 ob 8. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 7.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.

1997; Ob-3674A.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5041

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 Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: RTG material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

55,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki
jim je bila priznana sposobnost in obdob-
je, za katerega jim je bila priznana:

I. ponudnik: Kemofarmacija Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.

II. ponudnik: Interexport Ljubljana,
Slovenska c. 54, Ljubljana.

III. ponudnik: Emporio medical Ljub-
ljana, Prešernova 5, Ljubljana.

IV. ponudnik: Salus Ljubljana, Mašera
Spasićeva 10, Ljubljana.

V. ponudnik: Sanolabor Ljubljana, Le-
skovškova 4, Ljubljana.

VI. ponudnik: Auremiana Sežana, Par-
tizanska 109, Sežana.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 10.

1997 ob 8. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3674E.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5042

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 Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: medicinski potrošni

material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

150,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki

jim je bila priznana sposobnost in obdob-
je, za katerega jim je bila priznana:

I. ponudnik: Emporio medical Ljublja-
na, Prešernova 5, Ljubljana.

II. ponudnik: Kemofarmacija Ljublja-
na, Cesta na Brdo 100, Ljubljana.

III. ponudnik: Hibiskus Ljubljana, Pu-
hova 10, Ljubljana.

IV. ponudnik: Mariborske lekarne –
Farmadent, Tkalski prehod 4, Maribor.

V. ponudnik: Sanolabor Ljubljana, Le-
skovškova 4, Ljubljana.

VI. ponudnik: Medis Ljubljana, Vojko-
va 4, Ljubljana.

VII. ponudnik: Sind Ljubljana, Freyer-
jeva 32b, Ljubljana.

VIII. ponudnik: Simps. S Trzin, Motni-
ca 3, Trzin.

IX. ponudnik: Interexport Ljubljana,

Slovenska 54, Ljubljana.
X. ponudnik: Cardio trade, Peričeva

19, Ljubljana.
XI. ponudnik: Johnson & Johnson

Ljubljana, Dunajska 22, Ljubljana.

XII. ponudnik: Iris Ljubljana, Rimska
8, Ljubljana.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 10.
1997 ob 8. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 17.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3674C.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5043

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 Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obvezilni in ostali

sanitetni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

271,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki
jim je bila priznana sposobnost in obdob-
je, za katerega jim je bila priznana:

I. ponudnik: Kemofarmacija Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.

II. ponudnik: Simps. S Trzin, Motnica
3, Trzin.

III. ponudnik: Hibiskus Ljubljana, Pu-
hova 10, Ljubljana.

IV. ponudnik: Merit Ljubljana, Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
V. ponudnik: Mariborske lekarne –

Farmadent Maribor, Tkalski prehod 4,
Maribor.

VI. Sanolabor Ljubljana, Leskovškova

4, Ljubljana.
VII. ponudnik: Salus Ljubljana, Maše-

ra Spasićeva 10, Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od pravnomočnosti sklepa o priznanju

sposobnosti.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 10.

1997 ob 10.30, na naslovu: Splošna bol-
nišnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Mari-
bor.

Število prispelih ponudb: 16.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3674B.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5044

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 Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: šivalni material in

instrumentarij.
3. Orientacijska vrednost naročila:

112,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki

jim je bila priznana sposobnost in obdob-
je, za katerega jim je bila priznana:

I. ponudnik: Kemofarmacija Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.

II. ponudnik: Mariborske lekarne –
Farmadent Maribor, Tkalski prehod 4,
Maribor.

III. ponudnik: Johnson & Johnson
Ljubljana, Dunajska 22, Ljubljana

IV. ponudnik: Medis Ljubljana, Vojko-
va 4, Ljubljana.

V. ponudnik: Sanolabor Ljubljana, Le-
skovškova 4, Ljubljana.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 10.

1997 ob 10.30, na naslovu: Splošna bolni-

šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.
Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3674D.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5045

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 Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: osteosintetski ma-

terial.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki

jim je bila priznana sposobnost in obdob-

je, za katerega jim je bila priznana:
I. ponudnik: Metalka media Ljubljana,

Dalmatinova 2, Ljubljana.
II. ponudnik: Sanolabor Ljubljana, Le-

skovškova 4, Ljubljana.

III. ponudnik: Medis Ljubljana, Vojko-
va 4, Ljubljana.

IV. ponudnik: Iris Ljubljana, Rimska 8,
Ljubljana.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudni-

ke.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 10.
1997 ob 10.30, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3674G.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5046

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 Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska

ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laboratorijski ste-

kleni in PVC material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki
jim je bila priznana sposobnost in obdob-

je, za katerega jim je bila priznana:
I. ponudnik: Kemofarmacija Ljubljana,

Cesta na Brdo 100, Ljubljana.
II. ponudnik: Sanolabor Ljubljana, Le-

skovškova 4, Ljubljana.

III. ponudnik: Mikro in polo Maribor,
Lackova 78, Maribor.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 10.
1997 ob 8. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Mari-

bor.
Število prispelih ponudb: 7.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.

1997; Ob-3674H.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.

Ob-5047

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 Maribor, kont. ose-
ba Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska
ul. 5, Maribor, tel. 062/317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dializni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

48,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki

jim je bila priznana sposobnost in obdob-
je, za katerega jim je bila priznana:

I. ponudnik: Kemofarmacija Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.

II. ponudnik: Sanolabor Ljubljana, Le-

skovškova 4, Ljubljana.
III. ponudnik: Lek Ljubljana, Verovš-

kova 57, Ljubljana.
IV. ponudnik: Medis Ljubljana, Vojko-

va 4, Ljubljana.

V. ponudnik: Emporio medical Ljub-
ljana, Prešernova 5, Ljubljana.

VI. ponudnik: Medinova Ljubljana,
Masarykova 17, Ljubljana.

VII. ponudnik: Iris Ljubljana, Rimska

8, Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev

od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 10.
1997 ob 13.30, na naslovu: Splošna bolni-

šnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3674F.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 74/97 Ob-5051

Na podlagi 42. člena zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Občina Jur-

šinci, Juršinci 3/b, Juršinci, kontaktna ose-

ba: Ketiš Igor, tel. 062/758-214.
2. Predmet javnega naročila: izdelava

projektov.

Navedba vsebine: izdelava PGD, PZI
in PZR za izgradnjo večnamenske dvo-
rane pri OŠ Juršinci.

3. Orientacijska vrednost naročila

7,000.000 SIT.

4. Dobavni roki oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece od podpisa po-

godbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: nizka

cena, druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 11.

1997 ob 12. uri na naslovu Občina Juršin-

ci, Juršinci 3/b.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja

cena: 5,491.500 SIT, najvišja cena
8,925.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: Javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18.
do 42. člen ZJN).

Datum in št. objave javnega razpisa Ur.
l. RS, št. 64 z dne 17. X. 1997.

Občina Juršinci

Ob-5073

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 Hodoš-Šalovci, kontaktna ose-

ba Aleksander Abraham, Šalovci 163, Ša-
lovci, tel. 069/59-250, faks 069/59-250.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: dodatna melioracij-
ska dela na komasacijskem območju Ša-
lovci III:

– izvedba dodatne cevne drenaže,
– izvedba cevnega betonskega propu-

sta,
– izvedba novih poljskih poti oziro-

ma utrditev obstoječih poti z gradbenim
agregatom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 5. 11. 1997 in zaključek 30. 4. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaci-
ji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: cena, opcija ponudbe, plačil-

ni pogoji, zavarovanje resnosti ponudbe,

zavarovanje kvalitete izvedenih del, ga-
rancijski rok za izvedena dela, ostali raz-

pisni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 8.
1997 ob 10. uri na naslovu: Občina Ho-

doš-Šalovci, Šalovci 163, Šalovci.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja

cena: 3,970.293 SIT, najvišja cena:

5,000.959 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18.
do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 47, z dne 1. VIII.
1997.

Občina Hodoš-Šalovci

Ob-5079

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 Celje, Komunalna di-

rekcija, Prešernova 27/II, Celje, kontaktna

oseba Marko Planinšek, dipl. inž., VO-KA

Celje, tel. 063/451-322.
2. Predmet javnega naročila: storitev:

idejni projekt čistilne naprave odpad-
nih voda Škofja vas.

3. Rok začetka in dokončanja del: za-

četek december 1997, zaključek februar
1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaci-

ji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-

ne ponudbe – predloga: strokovna kvalite-

ta idejnih rešitev, obratovalni stroški na

enoto, investicijska vrednost in druga me-
rila.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

predlogov

Odpiranje ponudb – predlogov je bilo

7. 10. 1997 ob 8. uri, v prostorih MOC,

Komunalna direkcija, Prešernova 27/II,

Celje.

Število prispelih ponudb – predlogov:
9, najnižja cena: 1,575.000 SIT, najvišja

cena: 6,898.000 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: zbiranje

predlogov (57. do 60. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega raz-
pisa: 29. 8. 1997, Ob-3650.

Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.

Mestna občina Celje

Ob-5089

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: UL Veterinarska fakulteta, kont. oseba

dr. Anton Vengušt, Gerbičeva 60, Ljublja-

na, tel. 1779-100.
2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine:

a) laboratorijsko in pisarniško pohiš-
tvo za inšt. za zdravstveno varstvo pe-
rutnine,

b) labor. pohištvo za inšt. za higieno
in patologijo prehrane.

3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:

a) 9,000.000 SIT,

b) 16,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: takoj.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaci-

ji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-

ne ponudbe: izbrana ponudnika

a) Tipo inženiring, d.o.o., Dunajska 47,
Ljubljana in

b) Labormed, d.o.o., Medvode,

izpolnjujeta odločujoča merila za izbi-

ro: reference, kvaliteta, cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 10.

1997 ob 10. uri, na naslovu: UL Veterinar-

ska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 13, najnižja
cena: 6,155.000 SIT, najvišja cena:

15,176.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18.

do 42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 63, z dne 10. X.

1997, Ob-4367.

Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 14. 11. 1997.

Veterinarska fakulteta
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-5009

Na podlagi 16. in 32. člena statuta družbe
uprava ETA, živilska industrija, d.d., s sede-
žem v Kamniku, Kajuhova pot 4, sklicuje

2. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 22. decembra 1997

na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
3. Sprejem poročila o strukturi delničar-

jev.
4. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
5. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
6. Informacija o izvolitvi novega člana

nadzornega sveta, predstavnika delavcev.
2. Predlog sklepov: direktor in nadzorni

svet predlagata, da se izvolijo organi
skupščine, sprejme poslovnik o delu
skupščine, sprejme poročilo o strukturi del-
ničarjev, sprejme letno poročilo za leto
1996, sprejme sklep o uporabi dobička ter
informacija, navedena v  6 točki.

II. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 22. december

1997 ob 12. uri. Če tedaj ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne
v istih prostorih ob 13. uri, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

III. Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo
1. delničarji, ki so na dan 21. 11. 1997

vpisani v knjigo delničarjev in najkasneje
tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo
udeležbo;

2. zastopniki in pooblaščenci, ki za del-
ničarje iz prejšnje točke uresničujejo glaso-
valno pravico in najkasneje tri dni pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo in
prijavi priložijo tudi pisno pooblastilo, če
le-to že ni shranjeno pri družbi.

IV. Vpogled v gradiva
Gradiva za skupščino si delničarji lahko

ogledajo na sedežu družbe vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

ETA, živilska industrija, d.d.,
uprava

Ob-5010

Na podlagi 7.6. točke statuta delniške
družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin, d.d., Slovenj Gradec, upra-
va družbe vabi delničarje na sejo

skupščine družbe
TUS KO-SI, d.d.,

ki bo 24. 12. 1997 s pričetkom ob 10. uri
v prostorih gasilskega društva Slovenj Gra-
dec, Kidričeva 2, Slovenj Gradec.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev  skupščine,  ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta se imenu-

jejo organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje

Matjaž Logar,
– za preštevalce glasov se imenuje Beliš

Boris in Korošec Marta.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini

prisotna notarka Sonja Kralj.
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
poslovni leti 1997 in 1998 imenuje revizij-
ska družba Revidicom, revizijska hiša Ma-
ribor.

5. Sprejem sprememb 5., 6.10 in 7.4 točk
statuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me predlagane dopolnitve statuta, ki so na
vpogled na sedežu družbe.

6. Seznanitev s poslovanjem v poslovnih
letih 1993, 1994 in 1995 ter sprejem revizij-
skega poročila za leto 1996 in letnega poro-
čila za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se skupšči-
na seznani s poslovanjem družbe v poslovnih
letih 1993, 1994 in 1995 ter sprejme revizij-
sko poročilo za poslovno leto 1996 in letno
poročilo za poslovno leto 1996.

7. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovni leti 1993 in 1994 ter delitvi
dobička za poslovni leti 1995 in 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me predlagan sklep o pokrivanju izgube za
leti 1993 in 1994 in delitvi dobička za leti
1995 in 1996.

Družba bo dividende začela izplačevati
najkasneje v 35 dneh po sprejemu sklepa
skupščine vsem delničarjem po izpisu iz del-
niške knjige na dan 21. 12. 1997.

8. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me sklep o oblikovanju sklada lastnih del-
nic in sicer:

»Družba oblikuje sklad lastnih delnic iz
namenov opredeljenih v 240. členu zakona
o gospodarskih družbah iz dela prostih re-
zerv ali dobička družbe. Kriterija in postop-
ke za odkupovanje lastnih delnic sprejme
nadzorni svet družbe. Nadzor nad poslova-
njem sklada lastnih delnic opravlja nadzor-
ni svet družbe.«

9. Obravnava in sprejem sklepa o določi-
tvi višine nagrad za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep o določi-
tvi višine nagrad za člane nadzornega sveta.

10. Imenovanje članov NS.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta, se za člane nadzornega
sveta (predstavnike delničarjev) predlaga

naslednje člane: 1. Sekavčnik Otmar,
2. Laznik Andrej.

11. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki vsaj
tri dni pred sejo skupščine pisno napovejo
svojo udeležbo na seji skupščine.

Delovno gradivo bo na vpogled na sede-
žu družbe  po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih ob 11. uri. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

TUS KO-SI, d.d., Slovenj Gradec
uprava družbe

Št. 2089 Ob-5011

Na podlagi 9.2. točke statuta družbe Mar-
mor Hotavlje, d.d. sklicuje začasni direktor
družbe

1. sejo skupščine
družbe Marmor Hotavlje, d.d.,

ki bo dne 22. 12. 1997 ob 14. uri na
sedežu družbe v jedilnici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasnega di-

rektorja se izvolijo delovni organi skupščine.
3. Obravnava in sprejem poslovnika

skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasnega di-

rektorja se sprejme poslovnik skupščine v
predloženem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom začasnega di-
rektorja o poteku lastninskega preoblikova-
nja podjetja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega di-
rektorja se skupščina seznani s poročilom o
lastninskem preoblikovanju podjetja.

5. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlog o ime-
novanju revizorja.

6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog začasnega di-
rektorja se sprejmejo spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu.

7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasnega di-
rektorja se sprejme sklep o oblikovanju skla-
da lastnih delnic.

8. Poslovno poročilo o poslovanju druž-
be v letu 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasnega di-
rektorja in ob mnenju začasnega nadzorne-
ga sveta skupščina sprejme poslovno poro-
čilo za leto 1996.

9. Odločanje o uporabi in delitvi čistega
dobička za obdobje 1993 do 1996.

Predlog sklepa: sprejme se razporeditev
dobička po predlogu začasnega direktorja
in ob mnenju začasnega nadzornega sveta.

10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se izvoli člane nadzorne-
ga sveta.
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11. Določitev nagrad za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega di-
rektorja se določijo nagrade skladno s pred-
logom.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopni-
ki. Pooblastilo mora biti pisno in predlože-
no družbi ob najavi udeležbe na skupščino.

Upravičenci morajo svojo udeležbo pi-
sno najaviti upravi družbe najpozneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina
bo odprta 1 uro pred sejo. Glasovanje bo
potekalo z glasovnicami, ki jih bodo udele-
ženci prejeli ob prijavi na vhodu dvorane.
Dvorana bo zaprta ob uri sklica skupščine.
Zamudniki ne bodo mogli v dvorano.

Pisno gladivo bo delničarjem na vpogled
vsak dan od 12. do 14. ure pri vodji financ
in računovodstva.

Če seja skupščine ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
15. uri z istim dnevnim redom. V tem pri-
meru bo skupščina veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be najpozneje v 7 dneh od dneva te objave
in  ji  tako  omogoči  pravočasno  pripravo
njenih  stališč  in  objavo  nasprotnih  pred-
logov.

Marmor Hotavlje, d.d.
začasni direktor

Ob-5012

Na podlagi 41. člena statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike
Maribor, d.d. in v skladu z določili zakona o
gospodarskih družbah sklicujem

1. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in
toplotne tehnike Maribor, d.d.,

ki bo v torek, 23. decembra 1997 ob
11. uri, na sedežu družbe, Preradovičeva ul.
22, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se iz-
voli Petar Lisjak.

Za preštevalca glasov se izvolita: Majda
Novak in Rosita Guzelj.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Informacija o poslovanju TVT Mari-
bor, d.d. s predlogi ukrepov.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in-
formacijo uprave o poslovanju družbe s
predlaganimi ukrepi uprave in nadzornega
sveta, v predloženem besedilu.

3. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: predsedniku in članoma
nadzornega sveta se določijo sejnine sklad-
no s predlogom nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli glasovnice za glasovanje. O vseh toč-
kah dnevnega reda, razen 1. točke, se glasu-
je 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.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, sporo-
čijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu upra-
ve vsak delovni dan od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica do vključno dneva za-
sedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polur-
nem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.

TVT Maribor, d.d.
uprava družbe

Ob-5013

Energoengineering, d.d., podjetje za in-
ženiring, gradnjo in vodenje investicijskih
projektov, Ljubljana, Železna cesta 16, skli-
cuje

redno letno zasedanje skupščine družbe,

ki bo 22. 12. 1997 ob 12. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Železna cesta 16/I.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in prisotnosti posameznih oseb.
2. Izvolitev predsednika skupščine, no-

tarja, zapisnikarja in sodnega tolmača.
Predlog sklepa: na predlog direktorja

družbe skupščina izvoli oziroma imenuje:
a) za predsednika skupščine – dr. Petra

Falatova,
b) za notarja – notarko Nado Kumar,
c) za zapisnikarja – Majo Hartner,
d) za tolmača – sodnega tolmača za nem-

ški jezik prof. Barbaro Turk.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe za poslovno leto 1994.
Predlog sklepa: na predlog direktorja

družbe ter na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta družbe in pozitivnega
mnenja nadzornega sveta družbe in pozitiv-
nega mnenja revizorja družbe KPMG Slo-
venija se sprejme in potrdi letno poročilo
družbe za poslovno leto 1994.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovna leta 1995, 1996 in 1997.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se za
poslovna leta 1995, 1996 in 1997 na pred-
log nadzornega sveta družbe imenuje KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe.

Delničar lahko za udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalne pravice poobla-
sti tretjo osebo, ki je dolžna pred pričetkom
skupščine pooblastilo deponirati na sedežu
družbe.

Sklic o zasedanju letne skupščine druž-
be je objavljen v Uradnem listu RS in do-
datno  s  pošto  dostavljen  delničarjem
družbe.

Energoengineering, d.d., Ljubljana
direktor

Št. 125/97 Ob-5014

Začasna uprava družbe Hidrotehnik,
Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Sloven-
čeva 97, Ljubljana, vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Hidrotehnik, d.d., Ljubljana
Začasna uprava sklicuje sejo skupščine

v prostorih družbe na Slovenčevi 97, Ljub-
ljana, dne 19. 12. 1997 s pričetkom ob
12. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: predsednik skupščine, prešte-
valca glasov in potrdi notarja.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

5. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zorske hiše.

Predlog sklepa: za revizorsko hišo, ki bo
opravila revizijo zaključnih računov v druž-
bi se imenuje predlagana revizijska hiša.

6. 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.

7. Sprejem delitve dobička v letih 1993,
1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se delitev do-
bička na podlagi predloga začasne uprave
in mnenja začasnega nadzornega sveta.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-
ta se izvolijo predlagani kandidati.

9. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada sejnina v predlagnai višini.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic, oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijavo za udeležbo na skupščini, skupaj
s pooblastili, je potrebno deponirati najmanj
7 dni pred zasedanjem skupščine in to velja
tako za delničarje, kot za pooblaščence.

Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
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Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
podjetja, oziroma za informacije pokličite
na tel. 061/341-597.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Hidrotehnik, Vodnogospodarsko
podjetje, d.d., Ljubljana

Št. 10/97 Ob-5015

Uprava delniške družbe Slovenijales
DRF, d.d., Dunajska 22, Ljubljana, na pod-
lagi 283. člena ZGD in 15. člena statuta
družbe sklicuje

10. sejo skupščine
delničarjev Slovenijales DRF, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v petek 19. decembra 1997 ob

10. uri v sejni sobi PPC Slovenijales 106/I,
Dunajska 22, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, predlog dnevne-

ga reda, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti:
a) izvolitev predsednika skupščine,
b) imenovanje verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisnika.
Predloga sklepov:
a) ugotovi se udeležba in sklepčnost

skupščine,
b) skupščina Slovenijales DRF, d.d., po-

trjuje predsednika, verifikacijsko komisijo
in notarja za 10. sejo skupščine v skladu s
predlogom uprave družbe.

2. Pregled realizacije sklepov 9. seje
skupščine delničarjev Slovenijales DRF,
d.d.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo direk-
torja družbe o realizaciji sklepov 9. seje
skupščine delničarjev Slovenijales DRF,
d.d.

3. Sprememba sklepa, sprejetega na 9.
seji skupščine, o delitvi dobička za leto
1995.

Predlog sklepa: potrdi se predlog uprave
družbe o spremembi sklepa o delitvi dobič-
ka za leto 1995.

4. Obravnava in potrditev zaključnega
računa družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Slovenijales DRF, d.d., sprejema poročilo
direktorja družbe o poslovanju družbe v le-
tu 1996 in potrjuje zaključni račun družbe
za leto 1996.

5. Obravnava in potrditev predloga skle-
pa o pokritju izgube za leto 1996.

Predlog sklepa: izkazana izguba družbe
za leto 1996 se pokrije v obdobju naslednjih
petih let.

6. Zmanjšanje kapitala družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje pred-

log uprave družbe o zmanjšanju kapitala
družbe.

7. Uskladitev statuta družbe.
Predlog sklepa: uskladi se statut družbe

v 5. in 6. členu v skladu s predlogom uprave
družbe. Potrjeni spremembi 5. in 6. člena
statuta se vključita v njegov čistopis.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopni-
ki, ki se prijavijo na sedežu družbe najka-
sneje 3 dni pred skupščino. Pooblastilo mo-
ra biti pisno.

V primeru, da skupščina ob prvem skli-
cu ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje
določi za 10.30 istega dne.

Slovenijales DRF, d.d.,
uprava družbe

Ob-5016

Na podlagi 17., 23. in 24. člena statuta,
uprava družbe Kolinska, d.d., sklicuje

1. izredno sejo skupščine
delničarjev družbe,

ki bo v sredo 24. 12. 1997 s pričetkom
ob 13. uri, na sedežu družbe Šmartinska ce-
sta 30, Ljubljana.

Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in pregled dnev-

nega reda.
2. Imenovanje delovnih teles in notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani

kandidati za delovna telesa skupščine in no-
tarja.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala po
poenostavljenem postopku z umikom del-
nic.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za
zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom
delnic.

4. Sprememba statuta podjetja Kolinske,
d.d., oziroma akta o lastninskem preobliko-
vanju.

Predlog sklepa: potrdi se predlagane
spremembe statuta podjetja Kolinske, d.d.,
oziroma akta o lastninskem preoblikovanju.

Pogoji udeležbe na skupščini
Pravico do sodelovanja in odločanja na

skupščini imajo delničarji z delnicami oz-
nake A, B, C, G in H, ki so vpisani v del-
niško knjigo na dan 21. 11. 1997. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.

Udeležbo na skupščini je potrebno naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavi upravi družbe. (Najkasneje
vključno dne 8. 12. 1997).

Pooblaščenci delničarjev morajo svoja
pooblastila deponirati pri upravi družbe vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine. (Najka-
sneje vključno dne 8. 12. 1997).

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
ime in priimek, naslov, EMŠO, oziroma fir-
mo in sedež pooblastitelja in pooblaščenca.
Pooblastilo je neomejeno, razen če ni dru-
gače navedeno.

Glasovanje na skupščini
Glasovanje o vsaki točki dnevnega reda

bo javno z glasovnicami, razen o 2. točki,
kjer bo glasovanje potekalo javno z dvigom
rok.

Opozorila
Dvorana bo odprta eno uro in pol pred

začetkom zasedanja. V tem času se bo pri-
čelo deliti glasovnice. Če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje istega dne ob 14. uri v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Zamudniki nimajo pravice do sodelova-
nja in odločanja na skupščini.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je na vpogled v pravni službi na

sedežu družbe vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

Kolinska, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 97/072 Ob-5017

Obveščamo vas, da bo

2. seja skupščine
družbe Hotel Marita, d.d., v Velenju,
dne 18. 12. 1997 ob 10. uri v poslovni

zgradbi aFininga, d.o.o., Prešernova 1a v
Velenju.

Na seji bo prisoten notar Avgust Ribič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

ugotavljanje sklepčnosti.
3. Obravnava poslovnega poročila za

1996.
4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju revizorja.
5. Plan razvoja družbe.
6. Razrešitev članov starega nadzornega

sveta.
7. Imenovanje članov novega nadzorne-

ga sveta.
8. Določitev nagrad za člane nadzornega

sveta.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napove-

danem terminu, bo ponovna seja skupščine
istega dne ob 14. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na zastopanost
kapitala.

Hotel Marita, d.d., Portorož
direktor

Ob-5107

Začasna uprava družbe Induplati Hol-
ding, Industrija platnenih izdelkov, d.d.,
Zgornje Jarše, Domžale, vabi delničarje na

1. sejo skupščine družbe
Induplati Holding, d.d., Zgornje Jarše

Začasna uprava sklicuje sejo skupščine
v prostorih družbe na Kamniški 24, Zgornje
Jarše, Domžale, dne 15. 12. 1997 s pričet-
kom ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: predsednika skupščine, pre-
števalko glasov in potrdi notarja.

3. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu.

4. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

5. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zijske hiše.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi se imenuje revi-
zijska hiša Coopers & Lybrand.

6. Informacija o poslovanju podjetja za
leta 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se informacijo o
poslovanju podjetja za leta 1993, 1994, 1995
in 1996.
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7. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta in sprejem čistopisa statuta.

Predlog sklepa: sprejme se novi statut v
predloženem besedilu.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-
ta se izvolijo predlagani kandidati.

9. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada sejnina v predlagani višini.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijave za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj 7 dni pred zase-
danjem skupščine in to velja tako za delni-
čarje kot za pooblaščence.

Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled delničarjem v
tajništvu družbe Zagorje Jarše, Kamniška c.
24, Domžale, in sicer vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Induplati Holding,
Industrija platnenih izdelkov, d.d.,

Zgornje Jarše
začasna uprava

Ob-5108

Na podlagi 7. točke statuta družbe Bohor
Lesna oprema, d.d., sklicuje uprava družbe

II. skupščino
delniške družbe,

ki bo 23. 12. 1997 ob 14.15 v jedilnici
družbe z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli delov-

na telesa skupščine. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar.

3. Letno poročilo družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo družbe za leto 1996 z načrtom de-
lovanja družbe za leto 1997.

4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta družbe.
5. Razrešitev dosedanjega nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log o razrešitvi dosedanjega nadzornega
sveta.

6. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina imenuje nad-
zorni svet v sestavi:

– Richard Petek,
– Zlatko Hohnjec,
– Štefka Lipnik.
Skupščina se seznani s predstavniki de-

lavcev v nadzornem svetu, katere je izvolil
svet delavcev.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-

zijsko hišo Boniteta, d.o.o., Velenje za revi-
diranje poslovanja v letu 1997.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali njihovi pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki se pisno prijavi-
jo osebno ali s priporočeno pošiljko dosta-
vijo prijavo družbi, tako da jo ta prejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v dvo-
rano z osebno izkaznico ali drugim identifi-
kacijskim dokumentom najmanj 30 minut
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta bo na
vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe
od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev: delničarji ali nji-
hovi zastopniki lahko v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi razumno utemeljene nasprot-
ne predloge.

Ponovno zasedanje skupščine: če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
nastopi polurni odmor, po poteku katerega
se skupščina ponovno sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Bohor, Lesna oprema, d.d.,
uprava

Ob-5072

Na podlagi določila 283. člena zakona o
gospodarskih družbah in 18. člena statuta
sklicuje uprava delniške družbe Indos, In-
dustrijska c. 3, Ljubljana

2. redno skupščino
delniške družbe,

ki bo v torek, dne 23. 12. 1997 ob 12. uri
na sedežu družbe na Industrijski c. 3 v Ljub-
ljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-

sotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Dušan Kecman, dipl. jur. Za
preštevalca glasov se imenujeta mag. Miha
Švent in Stanka Zibelnik. Za notarko se ime-
nuje Nada Kumar, dipl. jur.

2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red

po predlogu sklicatelja.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila

o poslovanju družbe Indos, d.d., za leto 1996
in pokrivanje izgub za obdobje 1993–1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju družbe Indos za leto 1996.

Sprejme se pokrivanje izgub iz obdobja
1993–1996 v breme rezerv, revalorizacije
rezerv in še ne pokriti del v breme revalori-
zacijskega popravka osnovnega kapitala.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe se imenuje revizijska
družba Ripro, Družba za revizijo, podjetniš-
ko svetovanje in razvoj, d.o.o.

5. Prodaja obstoječih nepremičnin.
Predlog sklepa: sklene se, da se proda

nepremičnine, vpisane pod vložno št. 343,
1282, 1283, 1284, 1285, 1286, vse k.o. Mo-
ste, po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Za pogajanja, sklenitev kupoprodajne
pogodbe in overovitev podpisa se pooblasti
upravo družbe.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v tajništvu uprave na sedežu druž-
be Industrijska c. 3, vsak delovnik od 12. do
14. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic z oznako B, D, E in G oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zakonitem zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic.

Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom
zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo poslati tudi pisna poobla-
stila.

Delničarje prosimo, da se zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti udeležencev in prevzema
glasovnic, zglasijo na mestu zasedanja
skupščine vsaj pol ure pred zasedanjem
skupščine.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% delničarjev zastopa-
nega osnovnega kapitala. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne ob 13. uri na
mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Indos, d.d., Ljubljana
uprava

št. 522/97 Ob-5088

Uprava družbe na podlagi 16. člena sta-
tuta delniške družbe Inter tob, d.d., sklicuje

1. redno skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 23. 12. 1997, ob 14. uri v sejni
sobi družbe na Vavpotičevi 19, Novo mesto
in skupaj z nadzornim svetom predlaga na-
slednji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skup-
ščine in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine in imenuje notarja po predlogu
sklicatelja.
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2. Sprejem sklepa o preoblikovanju del-
niške družbe v družbo z omejeno odgovor-
nostjo.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o preob-
likovanju delniške družbe v družbo z omeje-
no odgovornostjo v predlaganem besedilu.

3. Sprejem družbene pogodbe družbe z
omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa: sprejme se družbena po-
godba družbe z omejeno odgovornostjo v
predlaganem besedilu.

4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se člani nad-

zornega sveta.
5. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo o poslovanju v letu 1996.
6. Pregled poslovanja v letu 1997 ter

obravnava in sprejem plana dela za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
plan dela v letu 1998.

Gradivo za skupščino družbe je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe Inter
tob, d.d., Novo mesto, Vavpotičeva 19, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-
vadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in si-
cer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo del-
ničarji ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno in
mora biti pred sklicem predloženo družbi.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
naslednjega dne ob isti uri na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine pol ure pred začetkom skup-
ščine.

Vljudno vabljeni.
Inter Tob, d.d.,
uprava družbe

Razne objave

Št. 5/97 Ob-5084

Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor
za šport, objavlja

javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje

investicij v novogradnje in
posodabljanje športne infrastrukture v

letu 1998
1. Predmet razpisa je sofinanciranje in-

vesticij v novogradnje in posodabljanje
športne infrastrukture v letu 1998, in sicer:

1.1. Nujne investicije
Višina sofinanciranja je 15% deleža lo-

kalnih virov in to za zaključek investicije.

1.1.1. Manjkajoči športni objekti v lo-
kalnih skupnostih do zadostitve minimalne-
ga standarda šolstva in športa.

Minimalni standard v športu predstavlja
– pokriti vadbeni prostor – neto vadbena

površina 0,15 m2/občana in
– odprti vadbeni prostor – neto vadbena

površina 1,15 m2/občana.
Minimalni standard v šolstvu se ugotavlja

na podlagi izhodišč (3 ure pouka ŠV teden-
sko na oddelek, delitev v skupine po 20 po 4.
razredu OŠ, pogoji za enoizmensko devetlet-
no OŠ) z investicijskim programom po meto-
dologiji Ministrstva za šolstvo in šport.

1.1.2. Nadomestni športni objekti.
1.2. Šolski objekti – Športni nadnormativ
V to skupino sodijo šolske telovadnice

in igrišča, ki presegajo šolski normativ, kot
novogradnje ali rekonstrukcije.

Nadstandard se ugotovi z uskladitvijo
projektne naloge in nadaljnjih faz načrtova-
nja pri sofinancerjih šolske investicije na
podlagi sklepa Ministrstva za šolstvo in
šport o normativnih šolskih površinah in
določitvi nadstandarda.

Višina sofinanciranja je odvisna od pri-
poročenega preseganja normativa in znaša
do 15% vrednosti nadnormativa.

1.3. Ostali športni objekti
Vsi ostali športni objekti in športne na-

prave.
Višina sofinanciranja znaša do 20%

vrednosti investicije.
2. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo investitorji –

lokalne skupnosti in drugi pooblaščeni no-
silci.

3. Pogoji za sofinanciranje
Sofinancirali bomo izbrane investicije v

okvirih, navedenih v 1. točki. Predmet sofi-
nanciranja niso stroški investicije do prido-
bitve gradbenega dovoljenja, enotnega do-
voljenja za gradnjo oziroma odločbe o pri-
glasitvi del, stroški gradbenega nadzora in
stroški najemanja kreditov.

4. Način sofinanciranja
Ministrstvo za šolstvo in šport bo z iz-

branimi investitorji sklenilo pogodbo o so-
financiranju. Svoje obveznosti po pogodbi
bo poravnalo na podlagi zahtevkov investi-
torja s priloženimi situacijami in računi, po-
trjenimi s strani nadzornega organa in od-
govornega zastopnika investitorja, v odo-
brenem deležu po pogodbeni dinamiki.

Vzorec pogodbe je del razpisne doku-
mentacije.

5. Dokumentacija
5.1. Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec investicije 1998;
– investicijski program v skladu z Navo-

dilom o pripravi investicijske dokumentaci-
je in spremljanju investiicj (Ur. l. RS, št.
16/97) s posebnim poudarkom na: program-
skih izhodiščih z letnim urnikom koriščenja
prostorov, popisu neto vadbenih površin,
športno tehnološki zasnovi, varčni rabi ener-
gije, terminskem načrtu izvedbe investicije
in financiranja;

– projektno dokumentacijo, ki je uskla-
jena s sofinancerji;

– sklep občinskega sveta oziroma poob-
laščenega nosilca o zagotovitvi lastnih sred-
stev;

– lokacijsko dovoljenje ali odločbo o pri-
glasitvi del, oziroma kopijo vloge za prido-
bitev enotnega gradbenega dovoljenja.

5.2. Po podpisu pogodbe:
– gradbeno dovoljenje oziroma enotno

gradbeno dovoljenje za gradnjo:
– zapisnik o odpiranju ponudb in sklep

o izbiri najugodnejšega izvajalca na podla-
gi javnega razpisa, oziroma argumentirano
obrazložitev za sklenitev neposredne po-
godbe;

– pogodbo z izvajalcem za izvajanje del
s ponudbenim predračunom in ustreznim do-
ločilom o zavarovanju pogodbenih obvez-
nosti v skladu z zakonom o javnih naročilih
ter določilo, da lahko nadzoruje kvaliteto,
obseg in izvajanje terminskega načrta dogo-
vorjenih del tudi pooblaščeni predstavnik
Ministrstva za šolstvo in šport.

6. Kriteriji za izbor predlogov
Prednostni kriteriji so naslednji:
– že pridobljena predpisana upravna do-

voljenja za poseg v prostor,
– stopnja pripravljenosti dokončanja in-

vesticije v letu 1998 (predložitev uporabne-
ga dovoljenja do konca 1998);

– delež lastnih sredstev;
– ocena pomembnosti z lokalnega vidika.
V primerih, da gre za nadaljevanje inve-

sticije za katero so bila v preteklosti že odo-
brena sredstva proračuna RS, bo sofinanci-
ranje možno samo v primeru, da so pogod-
bene obveznosti iz preteklosti v celoti iz-
polnjene.

7. Postopek obravnave vlog
Pisne prijave pošljite do 15. januarja

1998 na naslov Ministrstvo za šolstvo in
šport, Sektor za šport, 1000 Ljubljana, Ce-
lovška 25, v zaprtih ovojnicah s pripisom
“Za investicije 98”.

O izbiri predlogov bomo obvestili vse
prijavitelje do 15. februarja 1998, o višini
razporejenih sredstev pa 30 dni po sprejemu
državnega proračuna za leto 1998.

8. Razpisno dokumentacijo kandidati
prevzamejo osebno ali se dogovorijo za do-
stavo na njihov naslov po objavi v Uradnem
listu vsak delovni dan od 8. do 10. ure na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Sektor za
šport, Ljubljana, Celovška 25, telefon
061/321-848 pri Mojci Plestenjak z naved-
bo imena in naslova kontaktne osebe prija-
vitelja.

9. Končne določbe
Upoštevane bodo le pravočasne prijave,

ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpi-
sa in za katere bodo prijavitelji v rokih,
določenih v razpisu, zagotavljali potrebno
dokumentacijo.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Sektor za šport

Ob-5086

Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje

izvajanja izbranih programov skupnih
nalog na področju športa v letu 1998
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
1.1. Olimpijski komite Slovenije – zdru-

ženje športnih zvez,
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1.2. nacionalne športne zveze,
1.3. organizacije, ki so ustanovljene na

podlagi zakona o zavodih in opravljajo na-
loge skupnega pomena za šport,

1.4. drugi izvajalci, ki izvajajo programe
skupnega pomena za šport.

2. Predmet razpisa je zbiranje predlogov
za sofinanciranje izvajanja naslednjih pro-
gramov skupnih nalog:

2.1. Naloge, skupne vsem segmentom
športa:

2.1.1. delovanje in program Olimpijske-
ga komiteja Slovenije – združenja športnih
zvez,

2.1.2. delovanje nacionalnih športnih
zvez,

2.1.3. sodelovanje z mednarodnimi
športnimi zvezami in organizacijami ter slo-
venskimi športnimi združenji v sosednjih
deželah,

2.1.4. strokovne, razvojne in eksperi-
mentalne naloge, pomembne za šport,

2.1.5. strokovno izpopolnjevanje šport-
nih delavcev,

2.1.6. izdajanje strokovne literature ter
znanstveno-raziskovalnih projektov.

2.2. Vrhunski šport:
2.2.1. priprave in nastope športnikov

svetovnega in mednarodnega razreda ter
perspektivnih športnikov, ko gre za nastope
slovenskih reprezentanc na evropskih in
svetovnih prvenstvih, Univerziadi in tek-
movanjih pod okriljem Mednarodnega
Olimpijskega komiteja.

2.3. Športne šole
2.3.1. strokovni kader za delo v šport-

nih šolah za nadarjene otroke do 18 let, na
podlagi meril opredeljenih v eksperimen-
talnem projektu športne šole nacinalnega
pomena.

Naziv športne šole za posamezno šport-
no panogo lahko pridobi izvajalec (nacio-
nalna športna zveza, klub, šola, podjetje ali
zasebnik), če zadosti prostorskim, kadrov-
skim in drugim zahtevam za strokovno iz-
peljavo programa, ki jih določi nacionalna
športna zveza v dogovoru z Ministrstvom
za šolstvo in šport. Predlog programa mora
utemeljiti nacionalna športna zveza z vidika
nacionalnega pomena in potencialov šport-
ne šole (kadrovski, strokovni in prostorski).
Sofinancirali bomo samo kadre z visoko ali
višjo izobrazbo pridobljeno na Fakulteti za
šport.

2.4. Šport otrok in mladine:
2.4.1. sklepna tekmovanja osnovnih šol,

srednjih šol, šol s prilagojenim programom
in univerz ter ISF tekmovanja.

2.5. Šport za vse:
2.5.1. državne programe pomembne za

šport za vse,
2.5.2. programe krovnih organizacij

športa za vse, namenjene povečanju števila
aktivnih članov njihovih ustanoviteljic.

3. Predlogi za sofinanciranje posamez-
nih programov skupnih nalog pod točkami
2.1. in 2.2.1. morajo vsebovati:

– program, ki ga potrdi pristojni organ
(skupščina ali izvršni odbor izvajalca) in v
katerem so opredeljeni tudi vsi predvideni
viri za njegovo realizacijo,

– izpolnjen obrazec Programi skupnih
nalog ’98.

Predlogi za sofinanciranje programov
skupnih nalog pod točkami 2.3.1. morajo
biti prijavljeni na obrazcu – Športne šole
nacionalnega pomena 98 – ki je na voljo v
tajništvu sektorja.

Predlogi za sofinanciranje posameznih
programov skupnih nalog pod točkami 2.4.1.
morajo vsebovati:

– ovrednoten program Odbora za šolski
šport, na podlagi razpisa šolskih športnih
tekmovanj, za šolsko leto 1997/1998.

Predlogi za sofinanciranje posameznih
programov skupnih nalog pod točkami 2.5.1.
in 2.5.2. morajo vsebovati:

– projekt programov pomembnih za šport
za vse na ravni države z naslednjimi cilji:
osveščanje prebivalstva o pomenu športa za
zdravje in kvaliteto življenja, vključevanje
čim večjega števila državljanov in držav-
ljank v športno aktivnost in seznanjanje pre-
bivalstva z različnimi možnostmi vključe-
vanja v športne aktivnosti,

– finančno konstrukcijo z vsemi viri in
predvidenim deležem sofinanciranja mini-
strstva, pristojnega za šport.

4. Ministrstvo za šolstvo in šport bo na
podlagi prispelih predlogov in v skladu z
merili za vrednotenje programov v športu,
ki se sofinancirajo iz državnega proračuna,
oblikovalo letni načrt za sofinanciranje pro-
gramov iz sredstev državnega proračuna za
leto 1998.

5. Predlagatelji dobijo obrazce za prija-
vo programov pod 2.1. in 2.2. točko, na
sedežu sektorja za šport, Celovška 25, Ljub-
ljana.

Izvajalci programov, ki so ustanovljeni
na podlagi zakona o društvih morajo pred-
ložiti registracijo.

6. Rok za oddajo predlogov je 10. januar
1998.

7. Predlogi morajo vsebovati predpisano
dokumentacijo in biti poslani na naslov Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, sektor za šport, Celovška 25, Ljublja-
na, v zaprtih ovojnicah, na katerih mora biti
navedeno ime predlagatelja, s pripisom pro-
račun 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5085

Na podlagi ugotovitvenega sklepa št.
530/97 z dne 7. 11. 1997 Ministrstvo za
znanost in tehnologijo in Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj na podlagi
27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91) in pravilnika o razisko-
valnih programih za uresničevanje nacio-
nalnih ciljev (Ur. l. RS, št. 35/94) ponovno
objavljata

razpis
raziskovalnih projektov v okviru

Ciljnega raziskovalnega programa
Osnove strategije razvoja Slovenije
1. Predmet razpisa je izbira izvajalcev

za projekte v okviru Ciljnega raziskovalne-
ga programa Osnove strategije razvoja Slo-
venije za obdobje 1997–2000.

II. Razpisani raziskovalni projekti:
A) Analiza uspešnosti in operativnih

značilnosti poslovanja podjetij z vidika last-
ninske strukture.

B) Mednarodne primerjave drobnopro-
dajnih cen in plač ter ocena potrebnih po-
pravkov censkih disparitet v Sloveniji.

C) Konsistentnost in učinkovitost social-
nih transferjev v Sloveniji.

III. Rok izdelave:
– za projekt pod točko A) 31. 12. 2001,
– za projekt pod točko B) 31. 12. 1999,
– za projekt pod točko C) 31. 12. 2000.
IV. Okvirna vrednost projektov za celot-

no obdobje trajanja: 40,000.000 SIT.
Izbrane izvajalce bosta ministrstvi finan-

cirali v naslednjih deležih: izbrane izvajalce
bosta ministrstvi financirali v dogovorjenih
deležih glede na vrsto raziskovanja.

V. Pogoji in merila:
1. Na razpis se lahko prijavi domača

pravna ali fizična oseba, ki opravlja razi-
skovalno dejavnost in izpolnjuje pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti.

2. Odgovorni nosilec projekta mora biti
zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj pro-
jekta in izpolnjevati pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega projekta predpisane
z 29. in 30. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

3. Predloge projektov ocenjujejo ustrez-
na telesa obeh resornih ministrstev, imeno-
vana na predlog obeh ministrov. Ciljno, raz-
pisno usmerjenost in relevanco posameznih
predlogov vrednoti Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj, znanstveno kakovost
raziskovalnih skupin določajo recenzenti
ekspertskega sistema Ministrstva za znanost
in tehnologijo po kriterijih za aplikativne in
razvojne raziskave (informacije Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Pravilnik o pogo-
jih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja ter razvoja (Uradni list RS, št.
5/94). Izvajanje postopka z vidika dispozi-
cije ciljnega raziskovalnega programa Os-
nove strategije razvoja Slovenije usklajuje
in nadzira programski odbor ciljnega razi-
skovalnega programa Osnove strategije raz-
voja Slovenije.

4. Pri izboru projektov bodo imeli pred-
nost predlogi raziskav, ki bodo s kvalifici-
ranostjo predlagateljev, opredelitvijo prob-
lemov, raziskovalnim pristopom, finančno
ponudbo in časovnim načrtom obetali učin-
kovito doseganje zgoraj navedenih ciljev po
razpisanih tematskih sklopih in ob upošte-
vanju dispozicije ciljnega raziskovalnega
programa Osnove strategije razvoja Slove-
nije. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki bo-
do za izvajanje razpisane tematike obliko-
vali projektne skupine, sestavljene interdis-
ciplinarno in medinštitucionalno. Prednost
bodo imeli prijavitelji, ki so že uspešno iz-
vedli razvojno raziskovalne projekte.

VI. Oblika in rok prijave:
1. Prijavne obrazce z navodili dvignejo

prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka pri vratarju Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj –
Razpis za CRP Osnove strategije razvoja
Slovenije” morajo prijavitelji dostaviti v za-
prtih ovojnicah v vložišče Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana. Ovojnica s ponudbo mora prispeti na
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naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 11. 12. 1997 do 14. ure. Ponud-
be bo po preteku tega roka odprla komisija
za odpiranje ponudb.

3. Nepravočasnih in nepravilno oprem-
ljenih oziroma oddanih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavite-
ljem.

4. Odpiranje ponudb bo 12. 12. 1997 ob
9. uri na sedežu Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

5. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo interesenti na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana, oziroma na tel. 13-11-107, Aljana Po-
gačnik.

Minister za znanost in tehnologijo
Minister za ekonomske odnose in razvoj

Št. 35201-081/97-1700 Ob-5018

Mestna občina Maribor in Društvo arhi-
tektov Maribor razpisujeta

republiški javni anonimni urbanistično
arhitekturni, programsko projektni

natečaj za rešitev osrednjega stadiona v
Ljudskem vrtu v Mariboru

Natečajna naloga
Natečajna naloga, ki jo podrobneje opre-

deljujejo razpisni pogoji, obsega ureditev
osrednjega stadiona v Ljudskem vrtu, tj.
adaptacijo in navezavo na obstoječo tribu-
no, ureditev novega objekta in odprtega pro-
stora med obstoječo igralno površino in
Mladinsko cesto na severu, Gregorčičevo
ulico na jugu in pomožnim nogometnim
igriščem na vzhodu.

Upravičenost do udeležbe
Do udeležbe na natečaju so upravičeni

tisti arhitekti, ki na dan razpisa stalno biva-
jo oziroma imajo sedež na območju, za ka-
terega se dopušča udeležba (tj. Republika
Slovenija).

Člani žirije
1. župan dr. Alojz Križman, dipl. inž.,

predsednik žirije,
2. mag. Rudi Bračič, direktor Zavoda za

šport,
3. Ljubo Mišič, dipl. inž. arh., direktor

Zavoda za prostorsko načrtovanje,
4. Hrvoje Njirić, Zagreb,
5. Metka Sitar Jakil, dipl. inž. arh., Druš-

tvo arhitektov Maribor,
6. Igor Recer, dipl. inž. arh., Društvo ar-

hitektov Maribor,
7. Vojko Pavčič, dipl. inž. arh., Društvo

arhitektov Maribor.
Poročevalec: Uroš Lobnik, dipl. inž. arh.
Skrbnik: Silva Vidic, dipl. inž. arh.

(ZPN)
in kot konzultant za konstrukcije (brez

pravice glasovanja): Viktor Markelj, dipl.
inž. gr.

Roki
Natečaj prične z javno objavo v dnevni-

ku Večer in Delo, oziroma 17. 11. 1997.
Dvig natečajnega gradiva je od 20. 11.

1997 dalje. Rok za vprašanja je 11. 12. 1997,
žirija bo nanje odgovorila do 18. 12. 1997.

Rok za oddajo elaboratov je 30. 1. 1998,
rok za oddajo makete 12. 2. 1998 do 14. ure
na naslov Zavoda za prostorsko načrtova-
nje, Prešernova 6/I, Maribor.

Žirija bo pričela z delom 12. 2. 1998 ob
16. uri in ga nadaljevala 13. in 14. 2. 1998.

Število in višina nagrad
Razpisovalec se obvezuje dodeliti na-

slednje nagrade in odškodnine, če se bo na-
tečaja udeležilo najmanj 10 udeležencev (v
nasprotnem lahko nagrade proporcionalno
zniža).

1. nagrada: 875.000 SIT,
2. nagrada: 600.000 SIT,
3. nagrada: 425.000 SIT,
4. 2 odkupa po 300.000 SIT.
Udeležencem natečaja, ki ne bodo na-

grajeni, a bodo zadoščali razpisnim pogo-
jem, bo razpisovalec podelil odškodnino v
višini 65.000 SIT.

Vse nagrade in odškodnine bodo izpla-
čane v neto zneskih.

Pristojbina
Udeleženci natečaja morajo ob dvigu na-

tečajnih podlog na Zavodu za prostorsko
načrtovanje, kjer dobijo tudi vse informaci-
je, predložiti dokazilo o vplačilu pristojbine
v višini 10.000 SIT na račun Društva arhi-
tektov Maribor, št. ŽR 51800-678-94916.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Št. 40300-18/97 Ob-5019

Na podlagi določbe 59. člena zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96), zakona o zagotovitvi sredstev za po-
trebe Republike Slovenije v obdobju zača-
snega financiranja v letu 1997 (Ur. l. RS, št.
31/97), uredbe o začasnem financiranju po-
treb iz proračuna Republike Slovenije v letu
1997 (Ur. l. RS, št. 60/97), določbe 3. člena
zakona o merilih in postopkih za dajanje
poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
21/95 in 18/96) in v skladu s sklepom Vlade
Republike Slovenije, št. 440-09/97-39, z dne
23. 10. 1997, ki se nanaša na dajanje poro-
štev Republike Slovenije v obdobju od 1.
10. do 31. 12. 1997 ter v skladu z 21. čle-
nom zakona o Vladi Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 4/93 in 23/96), Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56–58, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike

Slovenije za posojilne obveznosti
pravnih oseb v letu 1997

I. Predmet razpisa
Sprejemanje poroštev Republike Slove-

nije za posojilne in druge obveznosti doma-
čih pravnih oseb v letu 1997.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano bo poleg meril, ki jih določa za-
kon o merilih in postopku za dajanje poro-
štev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95
in 18/96) zahtevalo izpolnjevanje še nasled-
njih pogojev:

– poroštvo bo namenjeno programom
prestrukturiranja kmetijske proizvodnje in
živilske pridelave in programom povečanja
njihove konkurenčne sposobnosti,

– za poroštvo ne morejo kandidirati prav-
ne osebe v lasti Republike Slovenije, Skla-
da za razvoj in pravne osebe, ki imajo nepo-
ravnane obveznosti do države.

II. Pogoji razpisa

1. Posamezno poroštvo se lahko izda v
višini 100% neporavnavne obveznosti iz
kreditne pogodbe, ki je banka (kreditodaja-
lec) ni mogel izterjati na noben drug zako-
nit način.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktiv-
nosti, pri katerih kreditojemalec lahko do-
kumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren
obseg naročil in storitev.

3. Kreditojemalec je z banko dolžan skle-
niti kreditno pogodbo, katere pogoji ne sme-
jo odstopati od najbolj ugodnih kreditnih
pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita
veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:

– pisno izjavo, da je kreditojemalec po
stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki
jo predpisuje Banka Slovenije,

– poročilo o vseh bilančnih in izvenbi-
lančnih terjatvah in obveznostih kreditoje-
malca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroš-
tvene izjave, razdeljenih po ročnosti (krat-
koročne, dolgoročne),

– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ljubljana,

– dokazilo, da zoper kreditojemalca ni-
so podani razlogi za uvedbo stečajnega po-
stopka,

– kreditno pogodbo in pogodbo s kredi-
tojemalcem o ustreznem zavarovanju celot-
nega zneska terjatve (hipoteka, cesija, terja-
tev, zastava vrednostnih papirjev ipd.).

5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo
za izdajo poroštva Republike Slovenije
predložiti poslovno poročilo za leto 1995 in
1996, (oboje skupaj z bilancami stanja in
uspeha) in poslovni načrt za leto 1997.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je kreditodaja-
lec dolžan predložiti študijo upravičenosti
investicije.

7. Republika Slovenija oziroma pristoj-
no ministrstvo lahko zahteva od prosilca
dodatne informacije.

III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznosti z dos-

pelostjo do 7 let.
2. Poslovna banka ponudi kreditojemal-

cu kredit obrestovan po obrestni meri, ki
praviloma:

– za  kratkoročne  kredite  ne  presega
TOM + 7%,

– za  dolgoročne  kredite  ne  presega
TOM + 9%.

Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo, ki jo s posebno
uredbo določa Vlada Republike Slovenije.
Postopek za plačilo provizije predpiše mini-
ster, pristojen za finance.

IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS bodo imele pravne osebe, ki:

– izvajajo programe prestrukturiranja in
povečevanja konkurenčne sposobnosti v
skladu s sprejeto strategijo razvoja sloven-
skega kmetijstva,
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– so utrpele izpad dohodka zaradi škode
po naravnih nesrečah.

V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko zahteva od poro-

ka izpolnitev poroštvene obveznosti le v
primeru, ko se banka ni mogla poplačati iz
zavarovanja na podlagi pogodbe s posoji-
lojemalcem o zavarovanju vrnitve obvez-
nosti iz posojila. Banka mora izkoristiti
vse zakonske možnosti za izterjavo dolga
oziroma  za  poplačilo  iz  zavarovane
terjatve.

Država mora izpolniti poroštveno obvez-
nost iz prejšnjega odstavka tega razpisa šele,
ko banka predloži Ministrstvu za finance
verodostojno dokazilo o neuspešnem popla-
čilu iz pogodbe s posojilojemalcem.

VI. Roki prijave
Rok prijave je odprt do 1. 12. 1997 do

9. ure. Vloge morajo biti poslane po pošti
ali predane v vložišču Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56–58, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z
imenom in naslovom podjetja ter oznako
“Ne odpiraj, prijava na razpis – javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike Slove-
nije”.

Odpiranje prijav bo 5. 12. 1997 ob 10. uri
v sejni sobi št. 713 Ministrstva za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Du-
najska 56–58.

VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca (identifikacij-

ska oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-

gojev.
VIII. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Boženi Majzovski, tel. 178-90-75
ob torkih, sredah in četrtkih od 9. do 11.
ure.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-5087

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi
7. člena zakona o finančnih intervencijah v
kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane
(Ur. l. RS, št. 5/91)

javni razpis
za dodelitev izjemne pomoči kmetijam

in pravnim osebam, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost, ki so ogrožene

zaradi elementarnih in drugih nesreč
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za izjemno pomoč kmetijam
in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost, ki so ogrožene zaradi elementar-
nih in drugih nesreč.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so lastniki kmetij in pravne osebe, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost, in imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Repub-
liki Sloveniji ter izpolnjujejo pogoje, dolo-
čene s tem razpisom.

Prijave za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu oziroma njihovi
pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov
račun.

Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.

3. Sredstva iz naslova subvencij za iz-
jemno pomoč kmetijam in pravnim osebam,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost, bo Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no (MKGP) razdelilo do višine, ki bo dolo-
čena s Proračunom Republike Slovenije za
leto 1997.

4. Prijave za dodelitev subvencije z vse-
mi prilogami je treba poslati najkasneje do
5. 12. 1997 na naslov: Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunaj-
ska 56, 58, Ljubljana s pripisom: “Za razpis
- izjemna pomoč kmetijam in pravnim ose-
bam, ki opravljajo kmetijsko dejavnost”.

5. Nepravočasne in nepopolne vloge bo
MKGP zavrglo. Ostale vloge bo pregledala
in ocenila komisija, ki jo imenuje minister,
na podlagi prednostnih kriterijev. Sredstva
bodo prejeli upravičenci, katerih vloge bo-
do najbolje ocenjene.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Izjemna pomoč je namenjena kmeti-

jam in pravnim osebam, ki opravljajo kme-
tijsko dejavnost, katerih obstoj je ogrožen
zaradi škode, ki so jo povzročili:

– požar na gospodarskih in stanovanj-
skih objektih, kmetijskih strojih in opremi;

– neurja s točo, plazovi, poplave, poze-
ba, suša, večji pogini živali, ter uničenje
dražjih strojev in naprav;

– smrt, invalidnost ali dolgotrajna bole-
zen enega ali več aktivnih članov družine,
ki ogroža obstoj kmetije.

2. Izjemna pomoč bo dodeljena na pod-
lagi sanacijskega programa ali poslovnega
načrta.

Sanacijski program mora vsebovati:
– podatke o zmogljivostih kmetije (zem-

ljišča, zgradbe, oprema, živina, trajni nasa-
di...),

– število članov gospodinjstva, opis de-
lovne sile na kmetiji: starost, aktivnost, izo-
brazba, nasledstvo...,

– podatke o povzročeni škodi,
– terminski plan sanacije škode, z na-

vedbo vseh potrebnih ukrepov,
– struktura in obseg dejavnosti na kmeti-

ji pred nesrečo in predvideno po sanaciji;
– finančni tok od prejetja pomoči do za-

ključka sanacije ali vsaj v naslednjih petih
(ali več letih ali pa do poplačila dolgoročnih
posojil) letih, iz katerega je razvidna potre-
ba po višini in obliki pomoči;

– zaključne ugotovitve.
Zgoraj navedena vsebina sanacijskega

programa se smiselno uporablja tudi za
pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost.

Poslovni načrt mora biti izdelan po me-
todologiji, ki jo je določila Uprava Republi-
ke Slovenije za pospeševanje kmetijstva in
je na razpolago na kmetijskih zavodih.

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo ime-
le kmetije oziroma pravne osebe, ki oprav-
ljajo kmetijsko dejavnost, ki so bolj ogrože-
ne, kar oceni komisija na podlagi elementov

predloženih sanacijskih oziroma poslovnih
načrtov. Pomoč bo dodeljena do največ 50%
predračunske vrednosti sanacije.

III. Vsebina zahtevka
Zahtevku za dodelitev izjemne pomoči

mora biti priloženo:
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši

od 3 mesecev, iz katerega je razvidna firma
sedež, dejavnost ter odgovorne osebe (za
pravne osebe);

– dokaz o lastništvu kmetije;
– načrt sanacije ali poslovni načrt;
– dokument, ki dokazuje vrsto, obseg ter

vzroke škode oziroma nesreče, (če tak do-
kument obstaja);

– potrdilo o dohodkih aktivnih članov
gospodinjstva (za kmetije) in zadnjo bilan-
co uspeha (za pravne osebe);

– podatke o številu članov gospodinjstva
(za kmetije);

– dokument občine o prijavljeni in priz-
nani škodi;

– dokumente, ki dokazujejo višino pre-
jete pomoči od lokalnih skupnosti in iz dru-
gih virov ter višino prejete zavarovalnine;

– dokazila o zadolženosti kmetije oziro-
ma pravne osebe, ki opravlja kmetijsko de-
javnost;

– izjavo upravičenca, da jamči za vero-
dostojnost podatkov in da bodo sredstva na-
mensko uporabljena.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-5070

Počitniška zveza Slovenije, Parmova 33,
Ljubljana razpisuje na podlagi 13. člena za-
kona o proračunu RS (Ur. l. RS, št. 16/92)
in po odredbi o pogojih in načinu razpisa za
oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 24/92) ter
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84)

javni razpis
za nakup poslovnih prostorov

namenjenih za Mladinsko prenočišče
Ptuj

1. Predmet razpisa je nakup prostorov v
velikosti do 1000 m2 za ureditev Mladin-
skega prenočišča Ptuj (55 ležišč, bistro, ku-
hinja, recepcija, učilnice).

2. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be so predvsem:

– lokacija center Ptuja – bližina avto-
busne in železniške postaje,

– kvaliteta gradnje,
– reference,
– garancija,
– ugodna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– druge ponudbene ugodnosti.
3. Predvideni rok nakupa december

1997.
4. Vse informacije lahko zainteresirani

dobijo v prostorih PZS, Celje, Kocenova 2,
vsak delovni dan po objavi razpisa v Urad-
nem listu RS.

5. Ponudbe se oddajo na naslov PZS, Par-
mova 33, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS in sicer zadnji
dan do 14. ure v zaprtih ovojnicah z naslo-
vom uporabnika in pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj«.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 71 – 21. XI. 1997 Stran 5645

Odpiranje ponudb bo prvi naslednji de-
lovni dan ob 11. uri. O izidu bodo ponudniki
obveščeni v roku 7 dni po odpiranju ponudb.

Počitniška zveza Slovenije

Ob-5074

Gostinsko podjetje Sevnica, d.d., Sevni-
ca, Trg svobode 1, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

v I. nadstropju HTC, Trg svobode 5, Sev-
nica, v izmeri 332,5 m2.

Poslovni prostor je dokončan do IV.
gradbene faze z dokončano fasado in zuna-
njo ureditvijo.

Ocenjena prometna vrednost poslovne-
ga prostora je 43,890.000 SIT.

Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
RS in pravne osebe, ki so registrirane in
imajo sedež v RS, priporočeno v zaprti ku-
verti z označbo »zbiranje ponudb«. Prijavi
na razpis je potrebno priložiti potrdilo o
vplačani varščini, ki znaša 4,389.000 SIT
(10% ocenjene prometne vrednosti poslov-
nega prostora).

Varščino je potrebno vplačati na žiro ra-
čun Gostinskega podjetja Sevnica, št.
51610-601-10430 pri APP Sevnica.

Rok za zbiranje ponudb je do 30. 11.
1997.

Pisna ponudba mora vsebovati ponujeno
ceno, plačilne pogoje, overjeni izpisek iz
registra za pravne osebe ali overjeno foto-
kopijo potrdila o državljanstvu RS, za fizič-
ne osebe ter potrdilo o vplačilu varščine.

Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
družbe GPS, d.d., Sevnica, Trg svobode 1,
dne 5. 12. 1997 ob 12. uri.

Ponudnike bomo o odločitvi obvestili v
5 dneh od dneva odpiranja ponudb. Ponud-
ba ne zavezuje prodajalca k sklenitvi po-
godbe.

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
skleniti pogodbo v 8 dneh, po sprejemu ob-
vestila s strani prodajalca. Če ponudnik v
tem roku ne sklene pogodbe s prodajalcem,
pripada varščina prodajalcu.

Rok plačila kupnine znaša okvirno 30
dni, pri čemer se znesek vplačane varščine
všteje v kupnino. Kolikor kupnina dogovor-
jena v pogodbi ni vplačana v dogovorjenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, vplačana
varščina pa zapade prodajalcu.

Ponudnikom, katerih ponudbe ne bodo
sprejete, bo varščina brezobrestno vrnjena v
8 dneh po sprejemu odločitve, da se njihova
ponudba ne sprejme.

Nepremičnine – poslovni prostori se pro-
dajajo po načelu »videno–kupljeno«, brez
kakršnih koli kasnejših reklamacij.

Davek na promet nepremičnin plača pro-
dajalec, stroške v zvezi s sklenitvijo prodaj-
ne pogodbe, overovitve in vse druge stroške
pa trpi kupec.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila in si ogledajo prostore po predhodnem
dogovoru na sedežu družbe tel.
0608-41-110.

Gostinsko podjetje
Sevnica, d.d.

Št. 006-09/97 Ob-5050

Občina Rogaška Slatina na podlagi 36.
člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93) in v skladu z odlokom
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske
javne službe urejanja pokopališč ter poko-
pališke in pogrebne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
54/97) objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje

gospodarske javne službe urejanja
pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti na pokopališčih Brestovec

in Sv. Florijan
1. Koncedent: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa: opravljanje gospo-

darske javne službe urejanja pokopališč ter
pokopališke in pogrebne dejavnosti na:

– pokopališču Brestovec,
– pokopališču Sv. Florijan.
Za urejanje pokopališč ter za opravljanje

pogrebnih dejavnosti in pokopaliških stori-
tev na omenjenih dveh pokopališčih se po-
deli ena koncesija.

Občina Rogaška Slatina bo koncesionar-
ju podelila javna pooblastila za izdajo so-
glasij za pokop ter za postavitev spomenika
in odstranjevanje dreves.

Koncesionarju se podeljuje monopol za
izvajanje pokopaliških storitev in za ureja-
nje pokopališč.

Za izvajanje koncesije koncedent ne pla-
čuje koncesionarju, prav tako koncesionar ne
plačuje koncedentu za izvajanje koncesije.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
8,500.000 tolarjev.

4. Trajanje koncesije: pet let od skleni-
tve pogodbe med koncedentom in koncesio-
narjem.

5. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo na-
slednje minimalne tehnične, kadrovske in
druge pogoje:

– da so registrirani za izvajanje razpisa-
ne dejavnosti oziroma storitev ter da imajo
potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih
organov,

– da predložijo dokazila o tem, da imajo
potrebna znanja in izkušnje, da imajo v lasti
ustrezna tehnična sredstva in kadre za izva-
janje razpisane javne službe,

– da predložijo razvojni program in po-
slovni načrt.

6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

4. točke razpisa,
– podatke o ponudniku,
– predlog cen pokopaliških storitev in

najemnin za grobove, ki jih bo koncesionar
zaračunaval uporabnikom. Dokončno ceno
bo na podlagi utemeljenega predloga kon-
cesionarja določil Občinski svet občine Ro-
gaška Slatina.

7. Razpisna dokumentacija za pokopa-
lišče Brestovec je na razpolago pri Javnemu
podjetju OKP, Zdraviliški trg 13, Rogaška
Slatina, (tel. 063/814-626) kontaktna oseba:
Mirko Večerič (v času od 8. do 14. ure).

Za pokopališče Sv. Florijan se razpisna
dokumentacija dobi v Občinskem uradu Ob-
čine Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška
Slatina (tel. 063/814-222) v času od 8. do
14. ure.

8. Ponudbe morajo biti oddane na Občino
Rogaška Slatina, Izletniška ulica št. 2, Ro-
gaška Slatina, v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za opravljanje gospo-
darske javne službe urejanja pokopališč ter
pokopališke in pogrebne dejavnosti.”

9. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncedenta pris-
pele do vključno tridesetega dne do 14. ure
od objave tega razpisa v Uradnem listu RS.
Poleg cene se bo pri izbiri koncesionarja
upoštevala tudi sposobnost ponudnika za
kvalitetno opravljanje koncesionirane javne
službe.

10. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija naslednji delovni dan po
poteku razpisa ob 12. uri. Odpiranje ponudb
bo potekalo v veliki sejni sobi Občine Ro-
gaška Slatina, Izletniška ulica 2.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni od javnega
odpiranja ponudb.

Občina Rogaška Slatina

Ob-5076

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, v skladu s statutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Slovenske zadružne

kmetijske banke, d.d., Ljubljana,
ki jo je posredoval delničar Extreme,

p.o., Ljubljana, Dunajska 21.
Predmet prodaje je 50 imenskih delnic

SZKB, d.d., Ljubljana, po ceni 361.128 SIT
za eno delnico. Delnice se prodajajo samo v
paketu. Rok plačila takoj.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta obstoječi delničarji SZKB, d.d.,
Ljubljana, kateri so dolžni pisno poslati svo-
jo ponudbo na Slovensko zadružno kmetij-
sko banko, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4,
Ljubljana, v roku 30 dni od dneva objave.
Po tem roku bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Slovenska zadružna
kmetijska banka, d.d., Ljubljana

Ob-5077

LB Banka Zasavje, d.d., Trbovlje v skla-
du s statutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic LB Banke Zasavje,

d.d., Trbovlje,
ki jo je banki posredoval delničar GP

“Rudar” Trbovlje – v stečaju, Trg revoluci-
je 26, Trbovlje.

Predmet prodaje je 212 navadnih delnic
LB Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, po ceni
32.733,43 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta obstoječi delničarji LB Banke
Zasavje, d.d., Trbovlje, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo. Po-
nudba za prodajo velja do 12. 12. 1997, to je
30 dni od predložitve ponudbe banki. Po
tem roku bodo delnice pod enakimi pogoji
ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira LB Banka Zasavje, d.d.,
Trbovlje, Trg revolucije 25c, Trbovlje.

LB Banka Zasavje, d.d., Trbovlje
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Št. 006-2/97 Ob-5111

Ministrstvo za promet in zveze v imenu
Vlade Republike Slovenije na podlagi 17.
člena zakona o telekomunikacijah (Ur. l.
RS, št. 35/97 in odločba US RS, št. 45/97) in
6. člena uredbe o podelitvi koncesije za upo-
rabo radiofrekvenčnega spektra za storitve
mobilne telefonije GSM (Ur. l. RS, št. 49/97)
razpisuje

javni razpis
za podelitev koncesije za uporabo

radiofrekvenčnega spektra za storitve
mobilne telefonije GSM na ozemlju
Republike Slovenije v frekvenčnih

pasovih 890 - 915 in 935 - 960 MHz po
standardih GSM

1. Ime in sedež naročnika: Vlada Repub-
like Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: podelitev
dveh koncesij za uporabo radiofrekvenčnega
spektra za storitve mobilne telefonije GSM
na ozemlju Republike Slovenije za uporabo
radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnih pa-
sovih 890 - 915 in 935 - 960 MHz. Koncesija
zajema vse standardizirane storitve GSM.
Koncesija se podeli za dobo petnajst let. Vsa-
kemu koncesionarju bo dodeljeno do polovi-
ce navedenih frekvenčnih pasov.

3. Začetek izvajanja: z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik:

– da je gospodarska družba, registrirana
v Republiki Sloveniji,

– da ima v sodni register vpisano ustrez-
no dejavnost in izpolnjuje pogoje za oprav-
ljanje te dejavnosti v Republiki Sloveniji,

– da imajo domače fizične ali pravne
osebe večinski lastninski oziroma upravljav-
ski delež v ponudniku,

– da razpolaga z ustreznim znanjem, teh-
nologijo in kapitalom za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet te koncesije,

– da lastnik ponudnika, ki je večinski
lastnik v drugem GSM ponudniku, ne sme v
tem ponudniku imeti več kot 20% kapitala
ali upravljavskih pravic.

Podrobnejše so pogoji določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Obveznosti ponudnika
Obveznosti ponudnika, ki mu bo dode-

ljena koncesija na podlagi tega javnega raz-
pisa, glede opravljanja storitev mobilne te-
lefonije GSM, predvsem pa:

– pokrivanje ozemlja Republike Slove-
nije s storitvami mobilne telefonije GSM,

– kakovost opravljanja storitev,
– splošni pogoji,
– naročniška razmerja,
– cene,
se določijo v koncesijski pogodbi v skla-

du z zakonom o telekomunikacijah in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi, razpisno
dokumentacijo in ponudbo na razpisno do-
kumentacijo.

Plačila na podlagi koncesijske pogodbe
so:

– enkratno plačilo za koncesijo v višini,
kot je določena v koncesijski pogodbi na
podlagi ponudbe, vendar ne manj kot 17
mio DEM. Plačilo se izvede v roku 60 dni
po sklenitvi koncesijske pogodbe v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila;

– koncesijsko dajatev v višini 1% celot-
nega prihodka iz dejavnosti, ki jo zajema
koncesija, kot plačilo pristojbine za upora-
bo dodeljenega dela radiofrekvenčnega
spektra v frekvenčnih pasovih 890 - 915 in
935 - 960 MHz v skladu s četrtim odstav-
kom 35. člena zakona o telekomunikacijah.
Dajatev se obračunava in plačuje četrtletno.
Rok plačila je 30. dan po preteku tekočega
četrtletja z dokončnim poračunom 30. 6. za
preteklo koledarsko leto. Pri izračunu viši-
ne dajatve se upošteva celoten prihodek iz
dejavnosti, ki jo zajema koncesija, v prete-
klem četrtletju;

– letno dajatev za pokritje stroškov nad-
zorovanja omrežja GSM in storitev v višini
150.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila. Dajatev se plača do 15. januarja za te-
koče leto.

V prvem letu se plača dajatev iz 2. in 3.
alinee prejšnjega odstavka v višini, ki je
sorazmerna številu mesecev od začetka
opravljanja dejavnosti na podlagi tega raz-
pisa do konca leta. Enkratno plačilo za kon-
cesijo v višini, kot je določena v koncesijski
pogodbi na podlagi ponudbe, vendar ne
manj kot 17 mio DEM, se izvede v roku 60
dni po sklenitvi koncesijske pogodbe v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

6. Sestava in vsebina ponudbe: ponudba
mora biti sestavljena v skladu z navodili v
razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– hitrost in obseg pokrivanja,
– višina cen za storitve, ki jih ponudi

ponudnik,
– višina enkratnega plačila za koncesijo,
– tehnološka in kadrovska opremljenost

ponudnika,
– delež domačega kapitala oziroma

upravljavskih pravic,
– kakovost in obseg storitev ter zadovo-

ljevanja uporabnikov,
– vključevanje domačih kadrov in do-

mačih ponudnikov opreme ter storitev.
8. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-

ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be: ponudbo je treba dostaviti najkasneje do
20. 2. 1998 do 13. ure na naslov: Ministrstvo
za promet in zveze, Vložišče, Langusova 4,
1535 Ljubljana. Uslužbenec, zadolžen za
sprejemanje ponudb, bo izdal potrdilo o
sprejemu pošiljke.

9. Datum, ura, naslov in prostor javnega
odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo dne 20. 2. 1998, ob
13.30 na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze, Langusova 4, Ljubljana, soba št. 601.

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

Vlada bo na podlagi poročila komisije
opravila izbiro koncesionarjev. O izbiri bo-
do obveščeni vsi ponudniki v osmih dneh
po izbiri. V primeru, da bo podeljena le ena
ali nobena koncesija se razpis delno ali v
celoti ponovi.

11. Dodatne informacije:
Dodatne podatke, pojasnila ali napotila

o razpisnih dokumentih, o pripravi ponudbe
in postopkih za pripravo ponudbe lahko zah-
teva samo tisti, ki je dvignil razpisno doku-
mentacijo, s pisno vlogo, dostavljeno najka-
sneje v 60 dneh od objave razpisa v Urad-

nem listu RS na naslov: Ministrstvo za pro-
met in zveze, Sektor za pošto in telekomu-
nikacije, Langusova 4, 1535 Ljubljana, fak-
simile: +386 61 178 8142.

Če bodo odgovori na vprašanja iz prejš-
njega odstavka možni in smiselni, bodo da-
ni pisno v najkrajšem možnem času, oziro-
ma najkasneje 15 dni po poteku roka za
dostavo pisnih vlog. Vprašanje in odgovor
bosta dostavljena vsem, ki so dvignili razpi-
sno dokumentacijo, na naslov, ki je bil dan
ob dvigu dokumentacije. Identiteta tistega,
ki je vprašanje postavil, ne bo razkrita.

12. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila:

Razpisno dokumentacijo se pridobi ob
predložitvi dokazila, da je plačano 200.000
SIT na žiro račun Ministrstva za promet in
zveze, št. 50100-637-55669, od dneva obja-
ve tega razpisa v Uradnem listu RS do 20. 1.
1998 vsak delovni dan od 9. do 12. ure na
naslovu: Ministrstvo za promet in zveze, Sek-
tor za pošto in telekomunikacije, Langusova
4, 1535 Ljubljana, soba št. 610 pri Marjanu
Ovnu, faksimile: +386 61 178 81 42.

Razpisna dokumentacija bo na pisno zah-
tevo poslana tudi po pošti. Zahtevi mora biti
priloženo dokazilo o plačilu.

Ministrstvo za promet in zveze

By virtue of Article 17 of the Law on
Telecommunications (Official Gazette of the
Republic of Slovenia, No. 35/97 and deci-
sion of the Constitutional Court of the Re-
public of Slovenia, No. 45/97) and of Article
6 of the Decree on the granting of a conces-
sion for using the radio frequency spectrum
for GSM mobile telephone services (Official
Gazette of the Republic of Slovenia, No. 49/
97) the Ministry of Transport and Communi-
cations on behalf of the Government of the
Republic of Slovenia issues the

Public Invitation to Tender
for the granting of a concession for using

the radio frequency spectrum
in frequency bands of 890 - 915

and 935 - 960 Mhz in conformity with
the GSM standards for GSM mobile

telephone services on the territory of the
Republic of Slovenia

1. Name and address of the inviting par-
ty: Vlada Republike Slovenije, Gregorčiče-
va 20, Ljubljana.

2. Subject of the public invitation to ten-
der: granting of two concessions for using
the radio frequency spectrum in frequency
bands of 890 - 915 and 935 - 960 MHz for
GSM mobile telephone services on the ter-
ritory of the Republic of Slovenia. The con-
cession will include all standardized GSM
services and will be granted for the period
of 15 years. Each concessionaire will be
assigned up to one half of the mentioned
frequency bands.

3. Entry into force: on the day the con-
cession contract is signed.

4. The conditions to be fulfilled by the
Tenderer:

– it is a trading company registered in
the Republic of Slovenia;

– the relevant activity is entered in the
court register and the Tenderer fulfills the



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 71 – 21. XI. 1997 Stran 5647

conditions for providing such an activity in
the Republic of Slovenia;

– national natural or legal persons have
a majority of ownership and/or managerial
share in the Tenderer;

– the Tenderer has the relevant capacity
of knowledge, technology and capital for
carrying out the activities which are the sub-
ject of the said concession;

– the owner of the Tenderer, that is the
majority shareholder of the second GSM
Tenderer, may not posses more than a 20%
share in the capital or managerial rights of
this Tenderer.

Detailed conditions are defined in the
tender documentation.

5. Obligations of the Tenderer
The obligations of Tenderer that will be

granted concession for the provision of
GSM mobile telephony services on the ba-
sis of this public invitation to tender, espe-
cially regarding:

– the coverage of the territory of the Re-
public of Slovenia with GSM mobile te-
lephony services,

– the quality of these services,
– general conditions,
– subscriber relationships and
– prices,
will be specified in the concession con-

tract in conformity with the Law on Tele-
communications and subsidiary regulations
issued on its basis, with the tender docu-
mentation and related bid.

Fees to be paid on the basis of conces-
sion contract:

– single fee for the concession in the
amount as specified in the concession con-
tract on the basis of the bid, but not less
than DEM 17 million. The payment shall be
carried out within 60 days after the signing
the concession contract, in Slovenian tolars
calculated by the mid exchange rate of the
Bank of Slovenia on the day of payment;

– concession fee in the amount of 1% of
the total income gained from the activities
contained in the concession as a tax for the
use of the assigned part of the radio fre-
quency spectrum in frequency bands of 890
- 915 and 935 - 960 MHz in accordance
with the fourth paragraph of Article 35 of
the Law on Telecommunications. The fee
shall be calculated and paid quarterly. The
payment deadline is the 30th day after the
expiration of the current quarter with the
final accounting on the 30 June for the past
calendar year. The calculation of the amount
of the tax shall take into account the total
income gained from the activities included
in the concession, in the preceding quarter;

– annual fee to cover the cost of supervi-
sion of the GSM network and services in the
amount of DEM 150,000.00 in Slovenian
tolars calculated by the mid exchange rate
of the Bank of Slovenia on the day of pay-
ment. The fee shall be paid on the 15th of
January for the current year.

The fees for the first year according to
the second and third preceding indent shall
be paid in the amount proportional to the
number of months elapsed from the beginn-
ing of the provision of services till the end
of that year. The single fee for the conces-
sion in the amount as defined in the conces-
sion contract on the basis of the bid but not

less than DEM 17 million shall be paid with-
in 60 days after the signing of the conces-
sion contract in Slovenian tolars calculated
by the mid exchange rate of the Bank of
Slovenia on the day of payment.

6. Composition and content of the bid:
the bid shall be composed in accordance
with the instructions referred to in the ten-
der documentation.

7. Criteria for the selection of the best
bid:

– the speed and scope of coverage;
– the prices of services offered by the

bidder;
– the amount of the single fee for the

concession;
– the technological equipment and the

staff skills of the bidder;
– the percentage of domestic capital

share and/or of managerial rights;
– the quality and scope of services and

user satisfaction;
– the integration of domestic human re-

sources and domestic suppliers of equip-
ment and services.

8. Deadline for the submission and the
way of the submission of tenders

The bid shall be submitted on 20 Febru-
ary 1998 at 13:00 hours at the latest, to the
address: Ministrstvo za promet in zveze,
Vložišče, Langusova 4, 1535 Ljubljana. The
clerk in charge of reception of tenders shall
issue a confirmation of the reception of the
item.

9. Date, hour, address and location of the
place for the public opening of tenders:

Opening of tenders shall be carried out
on 20 February 1998 at 13:30 hours, on the
address:

Ministrstvo za promet in zveze, Langus-
ova 4, 1535 Ljubljana, room 601.

10. Deadline for the informing of bid-
ders about the outcome of the public invita-
tion to tender:

The Government shall carry out the se-
lection of concessionaires, based at the re-
port of the commission. All bidders shall be
informed about the selection within eight
days after the selection. In case when only
one or no concession is granted the invita-
tion to tender will be partly or completely
repeated.

11. Additional information:
The deadline for additional information,

clarification and/or instruction about tender
documents, preparation of and procedures
for bid preparation may be required only by
those tenderers that have been given the
tender documentation, and by written appli-
cation submitted within 60 days at the latest
after the publication of the invitation to ten-
der in the Official Gazette of the Republic
of Slovenia at the address: Ministrstvo za
promet in zveze, Sektor za pošto in tele-
komunikacije, Langusova 4, SI-1535
Ljubljana, Facsimile: +386 61 178 8142.

If the answers to questions referred to in
the previous paragraph are possible and rea-
sonable they will be given within the short-
est period possible or 15 days after the dead-
line for submitting written applications, at
th latest. Every question and answer will be
sent to every Tenderer that has been given
the tender documentation, to the address
presented on the day of acceptation of the

documentation. The identity of the one that
has put the question will not be disclosed.

12. Place, time and contact person where
interested parties may get the tender docu-
mentation and the price for the documenta-
tion and the way of payment

The tender documentation will be ac-
quired against the proof that SIT 200,000.00
were paid to the bank account of the Minis-
try of Transport and Communications, No.
50100-637-55669, from the day of the pub-
lication of this invitation to tender in the
Official Gazette of the Republic of Slovenia
till the 20 January 1998 every working day
from 09:00h till 12:00 hours at the address:
Ministrstvo za promet in zveze, Sektor za
pošto in telekomunikacije, Langusova 4,
SI-1535 Ljubljana, Room No. 610, with Mr.
Marjan Oven, facsimile: +386 61 178 81
42.

Upon the submission of a written re-
quest the tender documentation will be also
sent by post. The proof of payment shall be
enclosed with this request.

Minister
of Transport and Communications

Ob-5075

Svea Lesna industrija, d.d., Zagorje ob
Savi, preklicuje štampiljko pravokotne ob-
like, ki vsebuje znak S, ki se nahaja v krogu
in vsebino: SVEA lesna industrija, d.d., Za-
gorje ob Savi in ima karakteristično oznako
v desnem zgornjem kotu številka 10.

Ob-5081

Avžlahar Jože, Velike Lašče 25, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko z vsebino: Po-
sredna prodaja domačih lesenih izdelkov in
lesne galanterije Avžlahar Jože s.p., Velike
Lašče 25, tel./faks 061/50-005, ŽR 50100-
620-11205807010-1430323981.

Št. 38/97 Ob-5082

Feniks Murska Sobota, d.o.o., Štefana
Kovača 12, Murska Sobota, preklicuje ser-
visno knjižico za KIA SEPHIA 1.6 GTX, št.
šasije KNEFA2252T5443355, št. motorja
B6047456, leto izdelave 1996.

Avtoprevozništvo Konrad s.p., Malna 9,
Jurovski dol, preklicuje COP dokument št.
1409, izdano od Ministrstva za promet in

Aleksić Uroš, Možinova 10, Vrhnika,
potni list št. AA 195374, izdala UE Vrhni-
ka. s-71165

Babić Elena, Dvoriščna ulica 13, Izola,
potni list št. BA 225505, izdala UE Piran.
g-71154

Bajić Dejan, Kaniža 14f, Šentilj, potni
list št. BA 169942. m-2499

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Balaško Gabrijela, Veščica 61, Murska
Sobota, potni list št. AA 665180, izdala UE
Murska Sobota. p-71023

Barta Vladimir, Jocova 65, Maribor, pot-
ni list št. BA 1334, izdala UE Maribor.
p-71160

Bartol Irena, Ulica Tončke Čečeve 17,
Ljubljana, potni list št. BA 287899. s-71253

Beber Martina, Zimica 64, Zgornja Ko-
rena, priglasitveni list št. 064-4516/96.
m-2504

Benet Miha, Ulica Alojza Rabiča 34,
Mojstrana, potni list št. AA 906900, izdala
UE Jesenice. p-71171

Bitenc Andrej, Sostrska 18, Dobrunje,
potni list št. AA 714948. s-71268

Božjak Franc, Kresniške poljane 61, Li-
tija, potni list št. AA 669850, izdala UE
Litija.

Bubnič Evgen, Lipica 5, Sežana, potni
list št. AA 089867, izdala UE Sežana.
s-71198

Cernaz Michelle, Sergeja Mašere 1, Ko-
per, prepustnico št. AI 110873, izdala UE
Koper. g-71158

Ćurčić Branko, Grajska ulica 48, Bled,
potni list št. BA 621517, izdala UE Radov-
ljica. g-71210

Čubrilo Dimitrij, Prekomorskih brigad
38, Šempeter, prepustnico AI 85908, izdala
UE Nova Gorica. s-71150

Dobovšek Boštjan, Razbor 15, Sevnica,
potni list št. AA 928773, izdala UE Sevnica.
p-71015

Drole Viktor, Strčišče 1, Grahovo, potni
list št. BA 032664, izdala UE Tolmin.
p-71159

Erceg Aleš, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, potni list št. AA 828120. s-71141

Erceg Andraž, Prijateljeva 19, Ljublja-
na, potni list št. BA 377725. s-71140

Filipović Dragica, Rožna ulica 27, Ljub-
ljana, potni list št. AA 823825. s-71201

Flis Bojan, Ferkova 2, Maribor, potni
list št. BA 113247, izdala UE Maribor.
p-71164

Gašper Nada, Mariborska 22, Radlje ob
Dravi, potni list št. AA 0259312, izdala UE
Radlje. p-71016

Gluckler Marija, Zamarkova 14, Lenart,
potni list št. BA 705378, izdalo Veleposla-
ništvo RS Bonn. p-71187

Gluvić Milorad, Frankovo naselje 72,
Škofja Loka, potni list št. AA 580622, izda-
la UE Škofja Loka. s-71224

Gregl Katja, Cesta v Pečale 46, Ljublja-
na, potni list št. AA 225350, izdala UE
Ljubljana. s-71073

Grobovšek Lidija, Dobovec pri Ponikvi
19, Ponikva, potni list št. AA 467014, izda-
la UE Šentjur pri Celju. p-71076

Hladnik Milena, Sodna vas 64, Podčetr-
tek, potni list št. BA 132130, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. s-71205

Hribar Boštjan, Vrhpolje 7 a, Ivančna
Gorica, potni list št. AA 171739, izdala UE
Ljubljana. s-71078

Hrovat Karel, Šarhova 5, Slovenske Ko-
njice, potni list št. AA 154811. p-71095

Hrustel Milan, Cesta Kozjanskega odre-
da 18, Šentjur, potni list št. AA 333253,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-71130

Humar Hermina, Gradnikove brigade 27,
Nova Gorica, prepustnico št. AI 42778, iz-
dala UE Nova Gorica. g-71146

Ilić Željko, Preserje 20, Braslovče, pot-
ni list št. BA 323394, izdala UE Žalec.
p-71103

Irgolič Peter, Praprotnikova 5, Maribor,
potni list št. AA 571404. m-2549

Irgolič Sankir Loren, Praprotnikova 5,
Maribor, potni list št. AA 859880. m-2550

Jankovec Pavel, Polhov Gradec 46A,
Polhov Gradec, potni list št. AA 592783.
s-71284

Jelinčič Franc, Lavričeva cesta 76, Aj-
dovščina, potni list št. AA 055147, izdala
UE Ajdovščina. s-71149

Jemec Anna-Katarina, Rimska cesta 10,
Ljubljana, potni list št. AA 469989. s-71232

Jerman Srečko, Oljčna pot 16, Ankaran,
prepustnico AI 54852, izdala UE Koper.
g-71002

Jesenek Mateja, Slomškov trg 1, Celje,
potni list št. BA 107309, izdala UE Celje.
g-71063

Juretič Kaič Mojca, Vidmarjeva 8, Ljub-
ljana, potni list št. BA 239878. s-71105

Kardinar Terezija, Lutverci 31, Apače,
obmejna izkaznica KG 915, izdala UE Gor-
nja Radgona. p-71022

Klarič Mojca, Zg. Škofije, Škofije, pre-
pustnico AI 31017, izdala UE Koper.
g-71001

Klobučar Dejan, Petrovičeva 27, Ljub-
ljana, potni list št. AA 714720. s-71228

Kokelj Marija, Pod Lazami 44, Šempe-
ter pri G., prepustnico št. AI 74761, izdala
UE Nova Gorica. g-71367

Korač Zejnil, Srednje Bitnje 76, Kranj,
potni list št. BA 157321, izdala UE Kranj.
p-71088

Krejač Vinko, Machova 3, Maribor, pri-
glasitveni list št. 064-0697/94. m-2500

Križan Brigita, Log 17, Rogatec, potni
list št. BA 634409, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. p-71184

Lambergar Zofija, Anžurjeva 16, Ljub-
ljana, potni list št. AA 114340. s-71117

Lavtar Katarina, Polje št. 17, Bled, potni
list št. AA 756182, izdala UE Radovljica.
s-73047

Lavtar Sandi, Polje št. 17, Bled, potni
list št. AA 756181 izdala UE Radovljica.
s-73048.

Lipičar Boris, Tumov Drevored 14, Tol-
min, prepustnico AI 106546, izdala UE Tol-
min. p-71105

Lipovšek Brigita, Mesesnelova 8, Ljub-
ljana, potni list št. BA 130348. s-71064

Lipovšek Mihael, Mesesnelova 8, Ljub-
ljana, potni list št. AA 314901. s-71065

Lončarič Josip, Jakčeva 39, Ljubljana,
potni list št. BA 616760. s-71005

Lorber Zdenka, Jareninski vrh 3b, Jare-
nina, priglasitveni list št. 065-0263/94, iz-
postava Maribor-Pesnica-Ruše. m-2555

Ludvik Rudolf, Mala Nedelja 35, Mala
Nedelja, potni list št. AA 154320, izdala UE
Ljutomer. p-71104

Maherl Mihelca, Zg. Jakobski dol 35, Ja-
kobski Dol, potni list št. AA 159777. m-2521

Majcen Jadranka, Keleminova 18, Mari-
bor, potni list št. BA 283656. p-71170

Matkovič Valtor, Dekani 4, Koper, pre-
pustnico št. AI 60159, izdala UE Koper.
g-71159

Mavec Saja, Dobravica 6, Ig, potni list
št. BA 45188. s-71058

Mavrič Mirjam, Ulica Ivana Regenta 36,
Piran, potni list št. AA 206583. g-71296

Medvešček Gorazd, Gorenje polje 42,
Anhovo, potni list št. AA 890250, izdala UE
Nova Gorica. g-71368

Meznarič Tomaž, Viška 69/b, Ljubljana,
potni list št. BA 521371. s-71054

Miklavčič Jasna, Ulica Cirila Kosmača
10, Tolmin, potni list št. BA 670940.
p-71158

Mirjačič Milka, Hladilniška 26, Ljublja-
na, potni list št. BA 331973. s-71144

Mitrović Milan, Cesta 20. julija 13, Za-
gorje, potni list št. BA 439598. p-71147

Morela Matija, Videm 33, Dol pri Ljub-
ljani, potni list št. AA 876240. s-71307

Munda Boštjan, Mihovci 86, Velika Ne-
delja, potni list št. BA 519386, izdala UE
Ormož. g-71298

Novak Ana, Strniševa 20, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 636093. s-71016

Novak Doljana, Strniševa 20, Ljubljana,
potni list št. AA 224913. s-71017

Pavlović Srečko, Dekani 75a, Dekani,
potni list št. BA 401167. g-71299

Petrič Alojz, Jezero 35, Preserje, potni
list št. BA 414221, izdala UE Ljubljana.
s-71351

Pivk Branislav, Cesta M. Tita 47, Jeseni-
ce, potni list št. BA 565380, izdala UE Jese-
nice. p-71169

Piškur Franc, Celovška 163, Ljubljana,
potni list št. AA 244986. s-71138
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Piškur Klavdija, Celovška 163, Ljublja-
na, potni list št. BA 455949. s-71137

Podergajs Jože, Miklošičeva 5, Celje,
potni list št. BA 223750, izdala UE Celje.
g-71197

Podkrižnik Bogomil, Zg. Hoče 31/b, Ho-
če, priglasitveni list št. 064-0514/94. m-2502

Pomper Ivanka, Prvomajska 13, Murska
Sobota, potni list št. BA 098490. p-71183

Pucelj Ana Marija, Trg Ravioli 5, Kranj,
potni list št. BA 521359, izdala UE Kranj.
s-73034

Pucelj Stanislav, Trg Ravioli 5, Kranj,
potni list št. BA 609333, izdala UE Kranj.
s-73033

Pucelj Tilen, Trg Ravioli 5, Kranj, potni
list št. BA 609300, izdala UE Kranj. s-73035

Ražman Suzana, Gračišče 1, Koper, pre-
pustnico št. AI 60431, izdala UE Koper.
g-71161

Ražman Valter, Gračišče 1, Koper, pre-
pustnico št. AI 31940, izdala UE Koper.
g-71160

Rebernik Alenka, Trebinjska 6, Ljublja-
na, potni list št. AA 672704. s-71227

Remic Miha, Pavšičeva 6, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 664408. s-71163

Rijavec Zmago, Ulica 26. maja 35, Nova
Gorica, potni list št. BA 395449, izdala UE
Nova Gorica. s-71147

Ritonja Ida, Grušena 10k, Kungota, pot-
ni list št. AA 390515. m-2557

Romih Boris, Cankarjeva 80, Nova Go-
rica, potni list št. AA 982855. s-71148

Sajnkar Samo, Slomškova 7/A, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 407763, izdala
UE Slovenske Konjice. p-71168

Stančič Zlatko, Okrogarjeva 7, Celje,
potni list št. AA 568382, izdala UE Celje.
p-71001

Šikovec Andrej, Dobrava 72, Otočec,
potni list št. AA 224580, izdala UE Novo
mesto. g-71223

Šljivo Mujo, Koroška cesta 41, Maribor,
potni list št. BA 570758, izdala UE Mari-
bor. p-71189

Špacapan Uroš, Petrovče 20, Žalec, pot-
ni list št. BA 502581, izdala UE Žalec.
p-71029

Špiljak Judita, Aškerčeva 3B, Šoštanj,
potni list št. AA 545209, izdala UE Žalec.
p-71132

Šuligoj Irma, Regentova 10, Ankaran,
potni list št. BA 176942, izdala UE Koper.
g-71297

Šuligoj Mateja, Modrej 35B, Most na
Soči, prepustnico AI 35049, izdala UE Tol-
min. p-71106

Tajnik Gorazd, Aškerčeva 3A, Šoštanj,
potni list št. AA 562906, izdala UE Velenje.
p-71133

Teršek Anton, Tovst 27, Laško, potni
list št. Ba 613700, izdala UE Laško. p-71201

Todorov Leon, Ješovec pri Kozjem 12,
Kozje, potni list št. AA 959487, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. s-71239

Trobec Pahor Miha, Igriška 4, Ljubljana,
potni list št. BA 638389. s-71032

Trobec Pahor Regina, Beričevo 42, Dol
pri Ljubljani, potni list št. AA 764349.
s-71031

Ubavič Zoran, Hafnerjeva 6A, Ljublja-
na, potni list št. AA 169030. s-71153

Ujčič Janez, Ulica Obnove 9, Maribor,
potni list št. AA 123214, izdala UE Mari-
bor. p-71145

Vedlin Jožef, Mladinska 8, Rače, prigla-
sitveni list 064-4596/96. m-2543

Velagić Izet, Strmeckijeva 16, Ljublja-
na, potni list št. BA 413559. s-71081

Verdnik Vesna, Pesnica 58/E, Pesnica
pri Mariboru, potni list št. BA 113704.
m-2559

Vogrin Marija, Litostrojska 34, Ljublja-
na, potni list št. AA 19244. s-71257

Zupan Jožefa, Cesta 9. avgusta 72, Za-
gorje, potni list št. AA 363910. p-71151

Zupanc Štefanija, Rifengozil 1, Laško,
potni list št. AA 856353, izdala UE Laško.
p-71030

Živkovič Plovdinka, Celovška 136, Ljub-
ljana, potni list št. AA 320804. s-71139

Žumer Mihael, Tugomerjeva 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 932542. s-71156

Druge listine

Agroservis d.d., Kroška 58, Murska So-
bota, potrdilo za registracijo avtomobila, št.
šasije VF1 BAOFOG 17089283, carinjeno
po ECL-ju št. 10336. g-71359

Ambrožič Franc, Tržaška cesta 90A, Lo-
gatec, zaključno spričevalo Šole za voznike
motornih vozil, izdano leta 1971. s-71143

Andrejčič Stane, Goriška vas 9a, Škoc-
jan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7860, izdala UE Novo mesto. g-71279

Arčnik Nataša, Spodnje Loče 7, Loče,
zaključno spričevalo. p-71090

Avdispahić Faruk, Cesta notranjskega
odreda 16, Sodražica, delovno knjižico št.
A 0372812, reg. št. 2771. s-71044

Avguštin Gregor, Leona Zalaznika 22,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
103111. m-2507

Babič Saša, Gor. Lokvica 7b, Metlika,
spričevalo 1. in 3. letnika SŠGF smer tehnik
strežbe Novo mesto. g-71291

Bagry Maxym, Hubadova 27, Ljubljana,
delovno dovoljenje št. 04 24-46-7-147.
s-71077

Baligač Štefan, Gregorčičeva, Beltinci,
zavarovalno polico št. 0413029. p-71085

Ban Julia, Švabičeva 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 183426, S
134152, izdala UE Ljubljana. s-71038

Banovič Marko, Kasaze 68b, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
357783, izdala UE Žalec. p-71102

Barišič Ante, Titova 71, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BC, izdala UE Jeseni-
ce. g-71098

Bedri Zana, Volče 22, Tolmin, delovno
knjižico. p-71011

Bela Leopoldina, Zgornja Senarska 34,
Sveta Trojica v Slov. G, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 9088. m-2506

Benetek Silvo, Bevkova 9, Žalec, listi-
no. p-71082

Bergant Marjan, Repnje 29, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
320443, reg. št. 7157. s-71199

Bernik Klemen, Bukovica 22, Selca, vo-
zovnico Alpetour št. 477664. g-71341

Betlehem Jože, Ljubljanska 80, Domža-
le, potrdilo o uspešno opravljenem preizku-
su strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu št. 608533.
s-71188

Betlehem Jože, Ljubljanska 80, Domža-
le, obrtno dovoljenje št.
002133/2067/00-16/1995. s-71190

Biber - Slapar Marta, Obala, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9883,
izdala UE Piran. s-71045

Bizjak Damjan, Viška cesta 49A, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 40404461, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-71347

Bizjak Jožef-Marjan, Dolenja vas pri
Polh. Gradcu 27, Polhov Gradec, spričeva-
loo zaključnem izpitu za poklicne voznike
motornih vozil, izdano leta 1970. s-71056

Bizjak Olga, Liboje 13, Petrovče, listi-
no. p-71006

Biček Andreas, Gorenjskega odreda 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1066250, reg. št. 44368, izdala UE Kranj.
g-71280

Blažič Ernest, Poštelska 5a, Maribor, za-
varovalno polico AO 0440477, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. m-2544

Blatnik Ciril, Adamičeva 12, Ljubljana,
spričevalo Šole za poklicne voznike Novo
mesto, izdano leta 1972. g-71185

Božič Boštjan, Poženelova 7, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11098, izdala UE Laško. p-71020

Bogataj Martin, Hafnerjevo naselje 117,
Škofja Loka, zavarovalno polico št.
0296231. g-71177

Bogdan Vida, Globoko, vozniško dovo-
ljenje. p-71010

Bogdan Vinko, Globoka, vozniško do-
voljenje. p-71027
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Borenović Biljana, Tomačevska 11A,
Ljubljana, delovno knjižico. s-71036

Bortek Dragica, Polje cesta 2A, Ljublja-
na, delnice 00321150 M Banke. s-71003

Bržan Marjan, Zupančičeva 2, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 8675, izdala UE
Koper. g-71014

Brecelj Suzana, Prešernova 15, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31707, izdala UE Nova Gorica. g-71100

Bregar Darko, Zgornja Slivnica 29,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15917, izdala UE Grosuplje. s-71028

Breglez Ivan, Sp. Grušovlje 20, Sloven-
ske Konjice, zaključno spričevalo. p-71099

Breznik Stanko, Romihova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 53908.
m-2525

Bricelj Nikolaj, Pot v Dolino 5, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Karel Destovnik Kajuh.
s-71037

Brumar Darka, Ljubljanska 27, Izola,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije v Ko-
pru, izdana leta 1975, 1976. g-71300

Burjek Štefan, Rakulk 55, Žiri, zaključ-
no spričevalo Tekstilne čevljarske šolev
Kranju, izdano leta 1964. s-71213

Cerovski Gordana, Rogaška Slatina, voz-
niško dovoljenje, št. 13497. p-71008

Cimerman Žiga, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5829. s-71022

Cizel Drago, Brežina 10C, Brežice, listi-
no. g-71209

Codex d.o.o., Dijaška 9, Murska Sobota,
zavarovalno polico. p-71004

Cvahte Silva, Slovenske Konjice, spri-
čevalo 1. in 2. letnika PKŠ Zreče. p-71156

Cvetko Marjana, Ipavčeva 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št, 80244.
m-2546

Čendak Damir, Dekani 131A, Dekani,
diplomo. g-71175

Čibej Bojana, Bazoviška 9, Tolmin, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1731. s-71080

Čolić Živko, Mirke 7, Vrhnika, delovno
knjižico. s-71164

Črepnjak Ivan, Apače 46, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 3696.
izdala UE Gornja Radgona. g-71290

Črešnik Borut, Robin dvor 45, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 4716. p-71181

Čufer Marjan, Cesta M. Tita 71, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. S 281261.
g-71096

Čuješ Marija, Gradišče 42, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7695. g-71086

Čurič Jožef, Pivola 89, Hoče, zaključno
spričevalo Šole za poklicne voznike motor-
nih vozil Maribor, izdano leta 1975. m-2518

Debenec Maja, Ramovševa 36, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5705.
s-71067

Dejak Helena, Golnik 157, Golnik, voz-
niško dovoljenje. g-71315

Detiček Miha, Ažmanova 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 513427,
reg. št. 192022. s-71219

Dečman Katarina, Kozjanskega odreda
47, Šentjur, spričevalo 1. letnika GC Center
Celje, izdano leta 1990/91. m-2498

Djilas Tina, Zvezda 4, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 14680. s-71055

Dobnik Sabina, Vrazova 52, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šo-
le Maribor, izdano leta 1995. m-2538

Dolanc Ana, Cesta V. D. V. Brigade 1,
Dol pri Hrastniku, spričevalo 8. razreda, iz-
dano leta 1993/94. g-71009

Dolanc Polda, Dragoršek 20, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 8. razreda OŠ. g-71357

Dolenc Roman, Šikovec 25b, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3270,
izdala UE Ptuj. g-71094

Dovnik Stanislav, Pivola 56, Hoče, del-
nice M Banke 00977101- 10 delnic II misije
12502/94. m-2535

Dragojevič Živadinka, Gradnikova 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045569, reg. št. 45687, izdala UE Kranj.
g-71277

Erjavec Zlatka, Gančani 157, Beltinci,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole
v Mariboru. p-71140

Ernestl Igor, NHM 9, Sevnica, spričeva-
lo OŠ. g-71024

Faganel Aleš, Črniče 62, Črniče, diplo-
mo II/KOV 3477. g-71008

Fajdiga Alojzij, Gmajna 11, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 44588, reg. št. 96529. s-71366

Fajdiga Barbara, Belokranjska 19, Novo
mesto, indeks št. 05239, izdan leta 1984.
g-71248

Falle Aleš, Gogalova 4, Kranj, spričeva-
lo 1. letnika smer kuhar, izdano leta
1991/92. g-71313

Falle Marko, Gogalova 4, Kranj, spriče-
valo 1. letnika smer kuhar, izdano leta
1991/92. g-71314

Femec Stritar Mojca, Cerovica 12,
Šmartno pri Litiji, spričevalo 1. letnika Gim-
nazije Poljane, izdano leta 1972/73. g-71102

Ferlan Luka, Pod Akacijami 43, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Kolezija, izdano leta
1991/92. s-71084

Fijavž Boris, Žička 6, Slovenske Konjice,
spričevalo o zaključnem izpitu Avtomehan-
ske šole št. 1-134, izdano leta 1977. m-2527

Filipič Boštjan, Koseskega 25, Maribor,
zavarovalno polico, izdala Zavarovalnica
Slovenica d.d. g-71120

Flegar Biserka, Selnica ob Muri 102g,
Ceršak, diplomo Srednje ekonomske šole
Maribor, št. I/596. m-2513

Flegar Jurij, Šentilj 104D, Šentilj v Slov.
Goricah, diplomo za poklicne voznike v
Murski Soboti, izdano leta 1977. m-2531

Fornazarič Milojka, Cankarjeva 24, No-
va Gorica, zaključno spričevalo Srednje ko-
mercialne šole. g-71182

Frelih Jurij, Begunjska 9, Kranj, voz-
niško dovoljenje, št. S 805398, reg. št.
22986, izdala UE Kranj. g-71278

Fuhrer Andrej, Loče 74A, Loče, delovno
knjižico. p-71098

Fujs Marjan, Krajna 55, Tišina, vozniško
dovoljenje. p-71154

Furlan Darij, Dekani 79/F, Dekani, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDE, št. 3303, iz-
dala UE Koper. g-71019

Gabrič Uršula, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Moste, izdano leta 1995. s-71337

Gajšek Klemen, Kvedrova ulica, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, št. 11026. p-71075

Geržina Mojca, Kantetova 91, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846080, reg. št. 197631. s-71048

Gerjevič Bojan, Kostanjek 10, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 16631.
p-71173

Glad Roman, Mestni log II-44, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7552,
izdala UE Kočevje. g-71026

Godina Aleksandra, Turnerjeva 25, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
81263/s 495117. m-2526

Gomboc Jože, Puconci 137, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 29148. p-71097

Gospeti Angela, Brodarska 7, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1115296.
s-71030

Gošnik Slavko, Tepanje 129, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠCBK Poklicna šola za avtomehanika Ce-
lje, izdano leta 1973. g-71091

Gračner Anton, Belovo, Laško, spriče-
valo o končani OŠ. p-71089

Gregl Katja, Cesta v Pečale 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 154769, S
973217, izdala UE Ljubljana. s-71074

Grilc Vlado, Podgorje 41A, Zabukovje,
delovno knjižico. p-71174

Grm Blaž, Trubarjeva cesta 75, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S646468, št. reg. 147829. s-71237

Grobelšek Zdenka, Center 8, Črna na Ko-
roškem, spričevalo PTT Srednje šolski cen-
ter, izdano na ime Repanšek Zdenka leta
1976. g-71323

Gruden Igor, Dobruška vas 16, Škocjan,
diplomo Srednje gradbene šole, izdano leta
1985. g-71293
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Gulič Tadej, Trg revolucije 4, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 10568,
izdala UE Trbovlje. s-71133

Gumilar Mihaela, Ulica Mikloša Kuzmi-
ča 16, Murska Sobota, dijaško mesečno vo-
zovnico, št. 012952. s-71208

Hadžić Adin, Podlubnik 162, Škofja Lo-
ka, delovno knjižico. s-71061

Hadžič Armin, Cesta M. Tita 2, Jeseni-
ce, delovno knjižico, izdala SOB Jesenice.
g-71101

Halilović Halil, Majde Vrhovnikove 12,
Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za voz-
nike motornih vozil, Ljubljana, izdano leta
1978. s-71186

Hamulić Muhamed, Pot na Rakovo Jelšo
351, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1107964, reg. št. 168193.
s-71092

Haskaj Arijana, Ziherlova 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43326.
s-71076

Hauptman Ana, Gradišče pri Litiji 5,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1035548. s-71151

Henigman Milan, Prigorica 12, Dolenja
vas, zaključno spričevalo Srednje gradbene
tehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1977.
s-71004

Heroe d.o.o., Smetanova 43, Maribor, za-
varovalno polico AO 0363343, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. m-2560

Hochkraut Nada, Glavarjeva ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932149, reg. št. 51444. s-71172

Hohnjec  Jožef,  Ratanska  vas  12,
Rogaška  Slatina,  diplomo  Srednje  teh-
nične  šole  Celje,  smer  gradbeni  tehnik.
g-71119

Honigsfeld-Adamič Marjanca, Pot Ile-
galcev 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 932182, reg. št. 84410.
s-71252

Horvat Franc, Placar 45/a, Desternik,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 2635,
izdala UE Ptuj. g-71250

Horvat Rajko, Tesarska ulica 3C, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5475, izdala UE Kočevje. p-71135

Hozjan Ignac, Mala Polana 14, Velika
Polana, diplomo. g-71025

Hozjan Jožef, Velika Polana 210/a, Ve-
lika Polana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3087. p-71026

Hrovat Silvester, Šegova 7, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9937,
izdala UE Novo mesto. s-71274

Humar Rajmond, Gallusova 4, Piran, evi-
denčni list za čoln št. P1-1136, reg. št. 0. 1.
03. -859/83-92. s-71211

Idrizi Arun, Titova 33, Jesenice, delov-
no knjižico, izdal Občina Jesenice št. 4270.
g-71343

Iršič-Koprivnik Justina, Pobrez 12a, Slo-
venske Konjice, spričevalo Srednje usnjar-
ske šole, izdano leta 1969. g-71282

Ivanković Savatije, Ulica bratov Učakar
136, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 230426, reg. št. 15931. s-71305

Jager Rudi, Roška cesta 11, Ljubljana,
zaključno spričevalo Centra strokovnih šol
št. 2923/7, izdano leta 1971. s-71042

Jaklin Jožef, Cesta talcev 30, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Center
strokovnih šol v Ljubljani leta 1968. s-71238

Jakop Gizela, Biš 68, Trnovska vas, spri-
čevalo Poslovodske šole, izdano leta 1987.
g-71322

Jalovec Jože, Čretež pri Krškem 9, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
12763, izdala UE Krško. s-71207

Janžekovič Miroslav, Nova vas 97a,
Markovci, zavarovalno polico 0456886, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. m-2556

Janžekovič Štebih Renata, Hlaponci 42a,
Polenšak, diplomo št. 7567 Trgovske šole,
izdana leta 1985. m-2547

Javornik Tomaž, Struževo - Del 14,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
s601682, reg. št. 34941, izdala UE Kranj.
s-71060

Jelen Jože, Šmartno ob Paki 6, Šmartno
ob Paki, zaključno spričevalo. p-71166

Jelenko Tanja, Hotunje Ponikva, Ponik-
va, vozniško dovoljenje. p-71175

Jensterle Jernej, Kolodvorska 3C, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
2958. s-71034

Jerič Bojana, Selšek 9, Šmartno pri Liti-
ji, indeks Filozofske fakultete. s-71155

Jerman Robert, Predjamska 14, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 548320, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-71135

Ji Aifen, Zikova 10, Kamnik, delovno
knjižico. s-71145

Juhant Anton, Gasilska cesta 17, Men-
geš, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1972. s-71303

Kajtazović Jusuf, Marjekova pot 10,
Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za voz-
nike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1971. s-71039

Kalan Franc, Breg ob Savi 19, Mavčiče,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 79/92.
g-71179

Kalan Gregor, Podlešje 12, Kalobje, štu-
denstko izkaznico PF Maribor, št. 61133624.
m-2514

Kalan Stanislav, Pohorskega bataljona
39, Zg. Polskava, spričevalo Avtomehanske
šole Maribor, izdano leta 1956. m-2542

Kalister Marko, Pretnerjeva ulica 13, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7202,
izdala UE Postojna. p-71200

Kandare Anton, Rožnik 13, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6829. g-71192

Karner Marica, Pri Šoli 13, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20682.
m-2501

Kastrevc Igor, Veliko Črnelo 12, Ivanč-
na Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13946, izdala UE Grosuplje. s-71049

Kavčič Zlatica, Št. KOvača 36, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 16916.
p-71139

Kepec Janez, Prešernova 1, Dob, zaključ-
no spričevalo Centra strokovnih šol, izdano
leta 1965. s-71033

Keranović Mehmet, Hrustovo, Sanski
most, spričevalo o zaključnem izpitu, izdal
Center srednjih šol Domžale leta 1982.
s-71352

Kern Milan, Potok pri Komendi, Komen-
da, zaključno spričevalo Šole za voznike
motornih vozil Ježica, št. III/1646, izdano
leta 1976. s-71136

Kilibarda Zoran, Ulica Metoda Mikuža
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 925673, reg. št. 155086. s-71222

Kirbiš Ivan, Jurančičeva 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 83993. m-2530

Kirin Slavo, Tbilisijska 24, Ljubljana,
delovno knjižico. s-71062

Klančnik Kristijan, Sitarjevška cesta 51,
Litija, diplomo, izdala Ekonomska, komer-
cialna, tehnična šola v Litiji. s-71071

Klavčič Klemen, Mlakarjeva 22, Kranj,
spričevalo 3. letnika smer kuhar, izdano leta
1993/94. g-71316

Klemenc Rado, Vuhred 47, Radlje ob
Dravi, spričevalo dvoletne Poklicne gozdar-
ske šole Šolskega gozdarskega centra Po-
stojna, izdano leta 1971. p-71197

Klemenc Tine, Škalska 11, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, št. 12074.
p-71176

Klemenc Tomaž, Kvedrova 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512396, reg. št. 118340. s-71369

Klinc Iva, Gubčeva 7, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1726.
g-71088

Kličič Dejan, Begunje 161, Begunje, vo-
zovnico Alpetour Begunje-Radovljica.
g-71171

Kne Pahor Judita, Cesta Kokrškega odre-
da 12, Kranj, zaključno spričevalo Gimna-
zije Kranj št. 117, izdano leta 1981 na ime
Kne Judita. g-71294

Knific Jana, Čarmanova 1, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 163732,
S 1097548, izdala UE Ljubljana. s-71240

Knuplež Boštjan, Cesta osvobodilne
fronte 40, Maribor, zaključno spričevalo 8.
razreda OŠ Maks Durjava Maribor, izdano
leta 1994. m-2503
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Koželj Ksenija, Linhartova 80, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S810806, reg. št. 197398. s-71157

Kofol Rok, Trg Revolucije 10A, Trbov-
lje, prometno dovoljenje. g-71363

Kogoj Matjaž, Slap 1, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8162, izdala UE
Tržič. g-71339

Kohek Sebastjan, Mariborska 12, Meži-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15839,
izdala UE ravne na Koroškem. g-71263

Kohek Štefan, Melinci 154, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 18069. p-71084

Kolenc Jože, Orehovec 30A, Kostanje-
vica, spričevalo za OŠ. g-71111

Kondić Djuradj, Obrtniška 3, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šole- avtoličar, izdano leta 1981.
s-71057

Konig Andrej, Jezerce pri Šmartnem 4,
Šmartno v Rožni dolini, spričevalo o za-
ključnem izpitu Centra strokovnih šol Vele-
nje, izdano leta 1993 pod št. 81. g-71256

Kop Helena, Podgorje 58, Podgorje pri
Slov. Grad, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 1994/95.
g-71097

Koprivnik Gregor, Savinska 121, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1079477, izdala UE Žalec. p-71179

Korač Milovan, Cesta v Zgornji log 28,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 431550,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-71051

Koračin Branko, Dol. Težka voda 47,
Novo mesto, zavarovalno polico AO
434437. g-71324

Koren Ema, Sermin 40, Koper, zavaro-
valno polico št. 0467394. g-71288

Kos Iztok, Krmelj 101, Krmelj, vozniško
dovoljenje. p-71100

Kos Marjan, Ižanska cesta 127, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Poklicne elektro
šole, Ljubljana, Centra strokovnih šol.
s-71168

Kostanjšek Lučka, Kraigherjeva 29, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH; št. 20223,
izdala UE Ptuj. g-71321

Kostiov Renata, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika, izdala VII. gim-
nazija Vič v Ljubljani leta 1975 na ime Bar-
na Renata. s-71072

Kotnik Mitja, Ulica Trškovih 19, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 097868, reg. št.
82230. m-2517

Kovač Polona, Celovška cesta 143, 1000
Ljubljana, vozno karto, št. 262 s 100% po-
pustom, izdal LPP Ljubljana. s-71241

Kovačič Ana, Škarnice 18, Dobje pri Pla-
nini, zaključno spričevalo SVKGŠ, izdano
leta 1993/94. g-71330

Kovačič Milica, Ulica 25. Maja 9, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6446,
izdala UE Ptuj. g-71123

Kovačič Špela, Polanškova 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 40796.
s-71231

Kozelj Mašalin Nina, Hotemaže 71,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 46422, izdala UE Kranj. g-71132

Kozlar Ana, Gaberje 128, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6299.
p-71185

Kozlovič Bojan, Triban 5, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 42940. g-71327

Koštomaj Albin, Kerševa 10, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 16316.
p-71079

Kragelj Vasja, Osek 75, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH. g-71258

Krajnc Alojz, Javornik 50, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo za 7. in 8. razred OŠ
Tabor v Gornjem Logatcu, izdano leta
1980/81. g-71090

Krajnc Andrej, Migojnice 19, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
79919. p-71157

Krajnc Helena, Cmureška 2, Lenart, za-
varovalno polico 340129. m-2539

Kramberger Lucija, Ulica bratov Učakar
136, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 972717, reg. št. 136906. s-71304

Krapež Aleš, Na Korošci 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8388.
s-71334

Kračič Damir, Milčinskega 11, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 39362. p-71019

Kregar Ivan, Kristan vrh 3/a, Podplat,
zaključno spričevalo Avtomehanične šole,
izdano leta 1977. g-71122

Krmelj Samo-Matija, Celarčeva 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 844256, reg. št. 190011. s-71115

Krumpačnik Jože, Varpolje 3, Mozirje,
spričevalo OŠ Mozirje. s-71364

Kuhar Jože, Levstikova 1, Moravske To-
plice, vozniško dovoljenje, št. 26321.
p-71013

Kukovič Jure, Markovo 3D, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 1991/92, 1992/93.
s-71212

Kumer Ivan, V Borovju 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95265.
m-2536

Kumprej Robert, Spodnji Kraj 22, Pre-
valje, spričevalo SŠTNPU Ravne na Ko-
roškem, izdano leta 1987. g-71176

Kunaj Branka, Tomaž nad Vojnikom,
Vojnik, zdravstveno izkaznico. p-71142

Kupljen David, Kamnogoriška cesta 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010466, reg. št. 205282. s-71068

Kurtaj Arben, Tomšičeva 30, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1180191,
reg. št. 48553, izdala UE Kranj. s-71333

Kvas Matjaž, Šentjur, vozniško dovolje-
nje, št. 6745. p-71137

Lah Špela, Kunaverjeva 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 43545.
s-71035

Lajh Zlatko, Celjske čete, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, št. 2743. p-71077

Lakoseljac Elvis, Gregorčičeva 15, Izo-
la, spričevalo 1. letnika SKPŠ Koper.
g-71029

Leban Valdi, Parecag 104, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. B, izdala UE Piran.
g-71112

Lebar Slavko, Lesjakova 48/a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične šo-
le za ind. strojne tehn. Maribor, izdano leta
1979. m-2515

Legan Mojca, Kekčeva ulica 26, Ljub-
ljana, diplomo Pedagoške fakultete. s-71233

Legenštein Kristijan, Prežihova 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
112160. m-2545

Lenarčič Roman, Bevke 36, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11570,
izdala UE Vrhnika. s-71246

Lesar Franci, Opekarska 45, Ribnica, za-
varovalno polico št. 040475421, izdala Za-
varovalnica Adriatic. s-71286

Leskovar Tatjana, Planina 31, Kranj, po-
botnice oznake OZ-3 št. 82031, 82032,
82033, 82034. g-71018

Levstik Dušan, Travnik 98, Loški potok,
vojaško knjižico št. BC 031330. g-71118

Likar Robert, Jevnica 84, Kresnice, iz-
kaznico o prostovoljnem zdravstvenem za-
varovanju št. police LJ 2504442071.
s-71266

Lipnik Sabina, Ruplova 5a, Maribor, in-
deks PF št. 71100260. m-2532

Lipovž Peter, Cesta 11. Novembra 5, Le-
skovec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1007. p-71161

Logar Luka, Resljeva 22, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 890511,
reg. št. 157213. Lokan Uroš, Ipavčeva 6,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
901800, izdala UE Žalec. s-71195

Lokar Jelka, Lokovec 56A, Ajdovščina,
diplomo št. I/TD/34 Srednje družboslov-
no-ekonomske šole v Novi Gorici, izdano
leta 1983/84 na ime Bakič Jelka. p-71163

Lovko Darko, Strahinj 34, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1066232,
reg. št. 46053, izdala UE Kranj. g-71020

Lubej Iztok, Goriška 1, Celje, listino.
p-71024

Luthar Barbara, Ulica Koroškega bata-
ljona 11, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1995/96. s-71043

Magić Helena, Vojkova 77, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890377, reg. št. 80533. s-71079
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Majcen Vinko, Levčeva 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
420076, reg. št. 41596, izdala UE Kranj.
g-71325

Majster Iztok, Javnik 45, Podvelka, za-
ključno spričevalo OŠ Selnica ob Dravi.
m-2534

Malek Stanko, Grajenščak 87, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 3286,
izdala UE Ptuj. g-71126

Malovič Andrej, Ptuj, zaključno spriče-
valo, izdano leta 1990/91. p-71149

Mamilovič Marino, Bošamarin 55, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 23975. g-71013

Marinko Marija, Ilovški Štradon 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849772, reg. št. 69644. s-71365

Marinšek Janez, Krakovo 8, Naklo, spri-
čevalo Srednje elektro in strojne šole Kranj,
izdano leta 1982/83. g-71255

Marolt Valerija, Šišenska cesta 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99398, S 565036, izdala UE Ljubljana.
s-71075

Marovt Mirko, Kopališka 2, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
13951. g-71264

Martinez Franc, Dol Počehova 2a, Pe-
snica, diplomo Kmetijske šole Svečina, iz-
dano leta 1972. m-2522

Martini Mirko, Brezni vrh 22, Podvelka,
spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor,
izdano leta 1976. m-2523

Martinčič Marijan, Kamnik pod Krimom
150, Preserje, zaključno spričevalo Srednje
elektrotehnične šole, izdano leta 1966.
s-71218

Maruško Jožef, Segovci 13, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE
Gornja Radgona. g-71356

Masten Jakob, Goriška 61, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166463, reg. št. 203880. s-71196

Matkovič Aleš, Zrkovska 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 94688.
m-2537

Maver Andreja, Križevniška 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 32583.
s-71107

Maver Jože, Gradenc 10, Žužemberk,
spričevalo o končani OŠ, izdano leta
1984/85. g-71104

Mec Marija, Zagrad 13, Slovenska Bi-
strica, maturitetno spričevalo Gimnazije M.
Zidanška Maribor, izdano leta 1966. m-2561

Medvešček Gorazd, Gorenje polje 42,
Anhovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-71340

Metličar Jože, Libna 13, Krško, vozniško
dovoljenje. p-71136

Mihelič Mirko, Stara cesta 70, Logatec,
zaključno spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil Ježica, izdano leta 1971/72. s-71225

Mihelič Rajko, Bereča vas 18, Suhor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole. s-71370

Miklavc Boris, Gasilska 10, Celje, spri-
čevalo Poklicne šole za voznike, izdano leta
1971 pod št. 2652 Celje. g-71283

Mikuž Matjaž, Budanje 109, Vipava, za-
ključno spričevalo. g-71007

Milenkovič Mirjam, Ivana Suliča 8B,
Šempeter, vozniško dovoljenje. g-71259

Milič Dušan, Eiprova 17A, Ljubljana,
delovno knjižico. s-71372

Milošević Gratko, Ulica bratov Bezlajev
5, Ljubljana, zavarovalno polico št.
00101060139, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-71354

Mitrović Stojan, Knezova 4, Ljubljana,
zavarovalno polico št. AO 00101056518.
s-71206

Mitrovič MIlan, Cesta 20. Julija 13, Za-
gorje, zavarovalno polico št. 0520014.
p-71144

Mišković Dragana, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, zaključno spričevalo in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šo-
le, izdano leta 1994/95. s-71066

Mlakar Jure, Cesta OF 8, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, št. S 756862. p-71188

Mlakar Roman, Dolenje Kamence 11,
Novo mesto, diplomo št. I/cp-492 Skrajšan
program-voznik. s-71167

Mlinarič Andrej, Vezna ulica 3, Oreho-
va vas, spričevalo 2. letnika Srednje gostin-
ske šole - turizem Maribor, izdano leta 1992.
m-2497

Mlinarič Milan, Letonjeva 6, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Ludvika Pliberška,
izdano leta 1989 Maribor. m-2563

Možina Andrej, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 927909, reg. št. 167285.
s-71353

Moljk Gregor, Malija 96, Izola, vozniško
dovoljenje. p-71012

Močnik Viktor, Krivi vrh 7, Sveta Ana v
Slovenskih, diplomo št. I/644-K Srednje ko-
vinarske, strojne in metalurške šole Mari-
bor, izdano leta 1985. m-2516

Mržek Ljuba, Skopo 2, Dutovlje, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Upravno admnistra-
tivne šole izdano na ime Rijavec Ljuba in
indeks 3. in 4. letnika Upravno administra-
tivne šole, izdano na ime Mržek Ljuba.
g-71335

Mrak Beno, Zg. Vižinga 44, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7629,  izdala  UE  Radlje  ob  Dravi.
p-71146

Mrzlikar Suzana, Drenov grič 147, Vrh-
nika, zavarovalno polico AO 444598, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. s-71269

Murko Jožef, Kamna Gorca 56, Podplat,
zaključno spričevalo. p-71093

Mustedanagič Fadil, Povšetova 78, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8800, izdala UE Tržič. p-71167

Naglost Simona, Konovska 34, Velenje,
indeks št. 93354380 Fakultete za strojništvo
Maribor. m-2505

Nagode Goranka, Globočnikova 22, Po-
stojna, zavarovalno polico AO 0535101, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic d.d PE Postoj-
na. g-71027

Nasič Jasmin, Log Ivana Krivca 15, Je-
senice, izkaznico o prostovoljnem
zdravstvenem zavarovanju št. police LJ
2504442116. s-71254

Nedoh Jasmina, Lokev 190d, Divača,
spričevalo Srednje šole Litostroj, izdano le-
ta 1988-1991. g-71006

Nepužlan Bojan, Podvasca 7, Tržič, de-
lovno knjižico. g-71114

Nigrovič Božidar, Bazoviše 3, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 169684. g-71262

Novak Doljana, Strniševa 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973091, reg. št. 19765. s-71015

Oberstar Romana, Doljne Ložine 2, Sta-
ra cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10413. g-71099

Obranovič Matija, Tišenpolj 1, Vas, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske šo-
le Kočevje, izdano leta 1972/73. g-71108

Obreza Matjaž, Stantetova 18, Velenje,
zaključno spričevalo 4. letnika Srednje stroj-
ne šole Velenje. p-71190

Ocvirk Janez, V Zideh 2, Trojane, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 700915,
reg. št. 17041, izdala UE Domžale. s-71131

Ofentavšek Marko, Mikuževa 8, Borov-
nica, diplomo Centra strokovnih šol Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storite.
s-71226

Ogrizek Boštjan, Žibernik 46, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-71192

Ogrizek Pavel, Kidričeva 35, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
360390, reg. št. 11948, izdala UE Kranj.
g-713423

Omikron-Comerce Zagreb, Koper, zava-
rovalno polico za avto, št. 468779. g-71124

Operčkal Angelca, Dol pod Gojko, Fran-
kolovo, spričevalo št. 25261. Oven Jože,
Gornje Lepovče 60, Ribnica, vozniško do-
voljenje, št. 3497. p-71180

Padežnik Milan, Boharina 23, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEF, št. 1185.
p-71092

Pal Judita, Mota, vozniško dovoljenje,
št. 10376. p-71177

Pap Ladislav, Središče 44, Središče, voz-
niško dovoljenje, št. 10317. p-71096

Papič Zdenka, Rosalnice 27, Metlika,
delnice M Banke št. 01035657. g-71311
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Pavlin Tomaž, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B.
g-71317

Pavlovič Srečko, Dekani 75a, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. 29510. g-71261

Peharda Robert, Ptuj, diplomo. p-71091

Petek Bogdan, Koroška 1/B, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5052,
izdala UE Velenje. p-71196

Pintarič Ljudevit, Trg Rudarjev 4, Seno-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10195. p-71150

Pirih Iuretig Zdenka, Šentviška gota 36,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 443868,
izdala UE Tolmin. p-71131

Pisot Mitja, Selo 370, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
000705899. g-71292

Planko Skerbiš Slavica, Šmarjeta 6, Rim-
ske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Boris Kidrič, izdano na ime
Planko Slavica. g-71265

Plevnik Tomaž, Ljubljanska cesta 62,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu št. 2
Srednje tehniške šole Celje. g-71010

Plevčak Emanuel, Primožičeva 1, Ljub-
ljana, indeks Ekonomske fakultete v Mari-
boru št. 81443938. s-71059

Pleško MIlena, Kidričeva naselje 7, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9485, izdala UE Postojna. g-71344

Ploj Bojan, Radičevičeva 2, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje kovinarske
šole pri TAM Maribor, izdano leta 1982.
m-2520

Podboj Gregor, Studenec 13, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
000992183, reg. št. 10144, izdala UE Treb-
nje. s-71041

Pogačar Janez, Triglavska 9, Bled, za-
ključno spričevalo skrajšani program 2 leti
smer obdelovalec lesa Srednje lesarske šole
Škofja Loka. g-71011

Porenta Karmen, Mali Lipoglav 5, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1989/90. s-71113

Prek Robert, Jakčev ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1166184,
št. reg. 218239. s-71134

Prekstan Rom, G. Grad, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje. p-71155

Premrl David, Pot na Pilarno 3, Tržič,
mesečno vozovnico za relacijo Tržič - Ljub-
ljana. g-71023

Prevc Uroš, Zoisova 17, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 641731, reg. št.
34279, izdala UE Kranj. s-71142

Prezelj Helena, Zadnikarjeva 3, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev, izdano leta 1986 na ime
Jezeršek Marjan. s-71214

Pridigar Henrik, Sp. Jakobski dol 60, Ja-
kob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9980. m-2551

Procuffe d.o.o., Vojkovo nabrežje 38,
Koper, zavarovalno polico št. 0516104.
g-71355

Prunk Nataša, Krožna 8, Koper, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23204, izdala UE
Koper. s-71272

Pucelj Boštjan, Jezerska cesta 8, Kranj,
obrtno dovolenje št. 37087/3596/00-28/95
in odločbo o obrtnem dovoljenju izdano dne
6. 3. 1995 pri Obrtni zbornici Slovenije, iz-
dano na ime Pucelj Franc. s-71052

Pucihar Veronika, Trubarjeva 4, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13358. s-71247

Pušnik Vlado, Sp. Dolič 11, Vitanje, za-
ključno spričevalo. p-71080

Pušnik Vlado, Sp. Dolič 11, Vitanje, di-
plomo - smer lesni tehnik. p-71081

Radonjić Živko, Trg Prekomorskih bri-
gad 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 263453, reg. št. 108615. s-71271

Rajh Jaka, Rožna dolina X 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014631, reg. št. 200579. s-71047

Rajšp Simona, Dolge Njive 12a, Voliči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7843. m-2508

Rakuša Stanislava, Podgradje 9/7, Lju-
tomer, vozniško dovoljenje, št. 9061, izdala
UE Ljutomer. p-71193

Račič Franc, Brege 59, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. A, št. 1185. p-71009

Režek Tomaž, Jakčeva 43, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1993. s-71221

Reja Boštjan, Kakovče 105, Šmarje, za-
varovalno polico AO 468939. g-71127

Repe Kumer Robert, Tolstojeva ulica 43,
Ljubljana, delovno knjižico. s-71235

Rižnar David, Dol. Stara vas 27, Šentjer-
nej, spričevalo št. 153/92. g-71329

Ribič Nataša, Lopata 22D, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 20680. p-71005

Rožej Simon, Tomšičeva 3, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izda-
la UE Slovenj Gradec. g-71326

Robek Boris, Trg Franca Fakina 3, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4242, izdala UE Trbovlje. g-71087

Robek Ivanka, Šmarješke Toplice 7,
Šmarješke toplice, zavarovalno polico AO
0423482, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-71083

Robič Ivan, Jelce 5, Gorica pri Slivnici,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
1484. p-71153

Rogač oto, Serdica 46, Rogašovci, potrdi-
lo o opravljenem preizkusu za pridobitev li-
cence v cestnem prometu št. 600408. p-71028

Romih Boris, Cankarjeva 80, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-71128

Ropret Uroš, Štefetova 17, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št,. S 524122,
reg. št. 42390, izdala UE Kranj. s-71349

Rosulnik Gregor, Rožičeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 44400.
s-71306

Roudi Lidija, Kovačevci 19, Mačkovci,
zavarovalno polico. p-71087

Rupar Miha, Hladilniška pot 1C, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šo-
le tiska in papirja, smer papirniški tehnik,
izdano leta 1992/93, 1993/94. s-71187

Rupnik Marko, Lome 25, Črni vrh, di-
plomo št. 1633 TŠC Branko Brelih Nova
Gorica, izdano leta 1986. g-71312

Sabotin Marija, Bratonci, vozniško do-
voljenje. p-71172

Saje Tomaž, Goriška vas 10, Mirna Peč,
zaključno spričevalo št. II/S-IV/201.
g-71184

Sakelšek Branislav, Apače 213, Lovrenc
na Dravskem pol, zaključno spričevalo Šole
za voznike motornih vozil, izdano leta 1981.
s-71166

Salihović Alema, Poljanska 66, Ljublja-
na, spričevalo 5. 6. in 7. razreda OŠ Preži-
hov Voranc v Ljubljani. s-71021

Samardžija Uroš, Primičeva 42, Škoflji-
ca, študentsko izkaznico Pravne fakultete.
s-71162

Sankovič Goran, Opekarniška 12a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 44133.
p-71191

Sehonc Gorazd, Josipdol 6, Ribnica na
Pohorju, zaključno spričevalo OŠ, izdano
leta 1975. p-71194

Sekavčnik Bojan, Gubčeva 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14214. g-71089

Semenič Barbara, Zadraga 14, Duplje,
diplomo Srednje šole ekonomske in družbo-
slovne usmeritve Kranj smer ekonomski teh-
nik, izdano leta 1990 na ime Tišler Barbara.
p-71202

Senekovič Jure, Kmetijska 3/a, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Bojana Ilicha Ma-
ribor, izdano leta 1992. m-2510

Senica Milan, Rifnik 44, Šentjur, spriče-
valo št. 6083. p-71138

Setina Damjan, G. Križ 9, Žužemberk,
spričevalo OŠ, št. 273/90. g-71103

Sever Branko, Središče, delovno knjiži-
co. p-71025

Sfiligoj Daniela, Bernetičeva 22, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu in indeks
Gimnazije Koper, izdano leta 1991/92.
g-71336

Simsič Branko, Obmejna cesta 52, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
g-71270
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Sinkovič Natalija, Levstikova 19, Slo-
venska Bistrica, maturitetno spričevalo
Srednje naravoslovne šole Maribor, izdano
leta 1984. m-2509

Sitar Jelena, Soboška 15, Ljutomer, listi-
no. p-71186

Skledar Simon, Apače 261, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. 39522, izdala UE Ptuj. g-71295

Skrbinšek Roj-Ozmec Sonja, Strelci 6a,
Markovci, zaključno spričevalo Poklicne-
tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 1980.
m-2540

Slapnik Marko, Vurmat 3, Ožbalt, diplo-
mo SKSMŠ št. 1640-k I-959. m-2552

Slavic Ivan, Š. Kovača 24, Odranci, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 22867, iz-
dala UE Murska Sobota. p-71101

Slavič Erik, Juleta Gabrovška 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41606,
izdala UE Kranj. g-71281

Slokan Mitja, Maistrova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 93379.
m-2533

Smogavec Drago, Kohanjevec 16, Zg.
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
g-71328

Smolkovič Bojan, Ulica Vilka Rožiča 2a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 12528, izdala UE Kamnik. s-71242

Smolkovič Bojan, Ulica Vilka Rožiča 2a,
Kamnik, zavarovalno polico 553412, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-71243

Spina Elenora, Ravnica 27, Grgar, za-
ključno spričevalo Naravoslovnega srednje-
šolskega centra Nova Gorica smer kmetij-
ski tehnik, izdano leta 1988/89. p-71152

Starec Albin, Študljanska 55, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7187,
izdala UE Domžale. s-71251

Starič Tomaž, Mrzla Luža 8, Velika Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1062192, reg. št. 10434, izdala UE Treb-
nje. s-71267

Starman Ana, Kosovelova 20, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 11261, izdala
UE Škofja Loka. g-71309

Stefanič Janez, Ukmarjeva 6, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1304,
izdala UE Piran. g-71178

Stegel Justina, Za Sovičem 10, Postojna,
izkaznico vojnega veterana št. 021933.
g-71345

Sterniša Janez, Dolžanova pot 3, Kokri-
ca, zaključno spričevalo Šole za voznike
motornih vozil, izdano leta 1976. s-71069

Stojakovič Sanja, Poljanškova 32, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34273.
s-71169

Stopar Marija-Anita, Testenova 16, Log
pri Mengšu, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje šole tehničnih strok in osebnih storitev,
izdano leta 1993/94, 1994/95. s-71174

Strelec Marijan, Pot na Rakovo Jelšo 7,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Poklicne
elektro šole, izdano leta 1981/82. s-71170

Strniša Marija, Slavka Gruma 1, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Usnjarske šole,
izdano leta 1977. g-71331

Sušanj Samuel, Opatje Selo 39, Miren,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 3410
EGŠC Branko Brelih Nova Gorica. g-71173

Svenšek Srečko, Zagrebška 49, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCE, št. 22825.
m-2562

Šel Milan, Jurovci 20a, Videm pri Ptuju,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19800,
izdala UE Ptuj. g-71085

Šelih Ivanka, Jelovškova ulica 2 D, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686781, št. reg. 76988. s-71040

Šemrl Franc, Lendavska 17/a, Murska
Sobota, spričevalo št. 6120, izdano leta 1976
v Celju. g-71183

Šikovec Mišo, Ravenska vas, Zagorje ob
Savi, spričevalo. g-71346

Škrlec Dušan, Drvanja 12, Benedikt, de-
lovno knjižico št. 0189150. m-2528

Škulj Cecilija, Ulica Malči Beličeve 117,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 930376, reg. št. 51579. s-71194

Šmid Alenka, Podlubnik 108, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24539, izdala UE Škofja Loka. s-71130

Šobar Stanislav, Senožeti 52, Dol pri
Ljubljani, zaključno spričevalo Poklicne šo-
le za voznike motornih vozil, izdano leta
1964. s-71216

Šober Emil, Brege 35, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8578.
p-71021

Šolman Ivanka, Dobovec pri Rogatcu
1C, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11253, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-71165

Šorli Juras Damjana, Goričica pri Ihanu
33, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1123635, reg. št. 26671. g-71348

Špacapan Ivan, Ozeljan 22/a, Šempas,
listino. g-71332

Špelec Franc, Na Hribu 21, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. G. št. 18197. g-71285

Šubic Ivan, Davča 45, Železniki, zava-
rovalno polico AO 0483605. g-71276

Šukljan Vinko, Korte 63, Izola, zavaro-
valno polico AO 465903, izdala Zavaroval-
nica Adriatic. g-71338

Šuler Andreja, Trg Svobode 2, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15710,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-71181

Šušteršič Uroš, Medno 67, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-71106

Švab Anton, Čreškova 30A, Strmec pri
Vojniku, diplomo Srednje tehnične šole Ce-
lje, izdano leta 1992. s-71202

Švab Bogdan Andrej, Gubčeva 1, Krško,
potni list št. BA 268957, izdala UE Krško.
p-71162

Ščuka Tine, Kettejeva 7, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 11893, izdala
UE Postojna. p-71199

Tajnšek Sašo, Ob Ljubljanici 36, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem. s-71362

Tepić Zoran, Polanškova 30, Ljubljana,
zavarovalno polico AO 0414762, izdala Za-
varovalnica Adriatic. s-71203

Tomažinčič Nada, Ulica Vinka Vodopiv-
ca 51, Nova Gorica, spričevalo 8. razreda
OŠ, izdano na ime Podgornik Nada. g-71319

Tovšak Peter, Šentilj 79, Mislinja, listi-
no. p-71078

Trglavčnik Peter, Linhartova 8, Celje,
diplomo št. 729 SKSMŠ Štore. p-71182

Triplat Stojana, Dobrška 10, Lesce, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne tekstil-
ne šole v Kranju smer pletiljstvo, izdano
leta 1973 na ime Popovič Stojana. s-71053

Turza Otmar, Lesjakova 48, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
17594. m-2524

Ubavič Zoran, Hafnerjeva 6A, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971773, reg. št. 152981. s-71152

Urdih Sonja, Kostanjevica na Krasu 23,
Kostanjevica na Krasu, listino. g-71318

Uršič Barbara, Miren 181, Miren, listi-
no. g-71320

Uršič Janez, Škrljevo 8, Šentrupert, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike
motornih vozil, izdal Šolski center za kovi-
narsko stroko Novo mesto pod št. 93/70.
s-71245

Valand Alojz, Loče 46, Loče, spričevalo
o zaključnem izpitu Poklicne živilske šole
Maribor, št. 1279, izdano leta 1981. m-2558

Veber Alfred, Prelogova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
12228. m-2541

Vehar Tadej, Lajše 10, Gorenja vas, vo-
zovnico Alpetour št. 403571. g-71109

Veingerl Miran, Kozjak pri Ceršaku 33b,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 136. m-2519

Velikanja Joško, Triglavska 47, Idrija,
vozniško dovoljenje. p-71143

Velkavrh Franc, Cesta Dolomitskega
odreda 64, Ljubljana, izkaznico vojnega ve-
terana št. 013260. s-71215

Vengust Stanislav, Braslovče, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, št. 1400. p-71094

Veninšek Janez, Rečica ob Savinji 86,
Rečica ob Savinji, spričevalo 8. razreda OŠ
Mozirje. s-71361

Verbič Bogdan-Martin, Vrhovci cesta
XII 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 327877, reg. št. 79929. s-71012
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Verdev Damjan, Pongrac 9, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1005045,
izdala UE Žalec. p-71018

Veren Stanko, Dolina 17, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 04434. p-71014

Verovšek Rok, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene ekonomske šole, izdano leta
1993/94. s-71050

Vižintin Irena, Oljčna pot 23d, Koper,
zavarovalno polico št. 0389693. g-71289

Vidič Kristina, Trata VII 28, Kočevje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, izdano leta 1992/93.
s-71273

Vidmar Aleš, Semič, vozniško dovolje-
nje, št. 5565. p-71003

Vilar Mateja, Zikova 6, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19555, izda-
la UE Kamnik. s-71244

Vilčnik Slavko, Prerad 50, Polenšak, za-
varovalno polico št. 00101101179, izdala
Zavarovalnica Filiala d.d.Maribor. g-71260

Vodeb Irena, Crnolica 36, Šentjur, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika SŠZGT Celje, in
zaključno spričevalo. g-71358

Vogrin Marija, Litostrojska cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 293949, št. reg. 47128. s-71301

Volovšek Uroš s.p., Braslovče 80, Bra-
slovče, potrdilo št. 603867 o uspešno oprav-
ljenem preizkusu znanja za pridobitev li-
cence v cestenm prometu. g-71287

Vrtar Bojan, Črnomelj, vozniško dovo-
ljenje, št. 7459. p-71002

Vrtačnik Bojan, Gradnikova 2, Kranj, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil, izdano leta 1980. s-71070

Vršnik Olga, Šorcijeva 9, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BH, št. S 807952, reg.
št. 30350, izdala UE Kranj. g-71110

Vučajnk Vida, Mali vrh 18, Globoko,
vozniško dovoljenje. p-71007

Weingerl Simona, Zg. Korena 65, Kore-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109308. m-2553

Weingerl Simona, Zg. Korena 65, Kore-
na, indeks št. 30002509 Visoke zdravstvene
šole Maribor. m-2554

Wolf Peter, Podlipa 96, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6575, izda-
la UE Vrhnika. s-71220

Zadravec Katjuša, Voduškova 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076172, reg. št. 211315. s-71371

Zagorc Boštjan, Javorje 13, Gabrovka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
995541. s-71046

Založnik Vanja, Gotovlje 84, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 357781, izda-
la UE Žalec. p-71148

Zanardelli Benjamin, Otok 1, Postojna,
vozniško dovoljenje. p-71141

Zdralo Niko, Nusdorferjeva 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
216950, reg. št. 185468. s-71191

Zelenko Vladimir, Vodem, listino.
p-71083

Zimič Dragica, Čagona 88, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 9624.
m-2529

Zombra Branislav, Kogojeva 4, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0478890, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-71204

Zorc Ana, Sneberska 12, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 611585,
reg. št. 54082. s-71200

Zorec  Marija,  Dražen  vrh  10,  Zgor-
nja   Velka,   spričevalo   4.   letnika
Pedagoške  srednje  šole,  izdano  leta
1981/82. m-2512

Zupanc Branka, Zagrad 128/B, Celje, za-
ključno spričevalo, izdano na ime Marošek
Branka. p-71178

Zupanič Ivan, Skorba 15, Ptuj, spričeva-
lo 3. letnika Trgovske šole, izdano leta 1974.
g-71116

Žajber Edvard, Nova ulica 1, Selnica ob
Dravi, spričevalo št. 465 Srednje frizerske,
tekstilne, strojne in prometne šole, smer av-
tomehanik, izdano leta 1964. g-71129

Železnik Davorin, Trg borcev NOB 13,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6333, izdala UE Hrastnik. s-71350

Ženko Dolores, Ipavčeva 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71294.
m-2548

Žerjal Majda, Preserje 56, Branik, za-
ključno spričevalo Centra strokovnih šol
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1983 na ime Gabrijelčič Majda. s-71308

Žižek Vlasta, Dornava 131/a, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12674,
izdala UE Ptuj. g-71249

Žibert Alojz, Kladje 9, Blanca, zaključ-
no spričevalo Poklicne kov. šole št. 688,
izdano leta 1978. g-71275

Žibert Franc, Ogrinčeva 7, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Centra strokovnih šol,
izdano leta 1962. s-71082

Žibert Vanja, Zgornje Pirniče 19B, Med-
vode, dijaško mesečno vozovnico, št. 38108.
s-71093

Žigon Sonja, Sp. Škofije 70e, Škofije,
listino. g-71125

Žirovnik Mojca, Levstikova 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567693, reg. št. 171627. s-71229

Žlogar Nevenka, Bušinja vas 11, Suhor,
delnice M Banke št. 00722146. g-71310

Župevc Petra, Zabukovica 98, Griže,
vozniško dovoljenje. p-71017


