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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-27808

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16228 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa PRESIDENT, podjetje za finančno
posredništvo, gospodarsko svetovanje, tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Poljanska
ulica   6,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/25037/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5834449
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Muršec Matjaž, razrešen 30. 11.
1994; zastopnik Štelcer Mitja, Maribor, Pru-
šnikova ulica 38, imenovan 30. 11. 1994,
zastopa družbo kot v.d. direktorja za dolo-
čen čas 6 mesecev in z omejitvijo, da lahko
sklepa pravne posle nad vrednostjo 20.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije le s soglasjem
skupščine.

Rg-27810

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16283 z dne 28. 11. 1995 pri subjektu
vpisa KUNSTEL, trgovina in zastopstvo,
d.o.o., Vrhnika, sedež: Pot k Trojici 19,
Vrhnika, pod vložno št. 1/17266/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5608180
Osnovni kapital: 2,164.994 SIT
Ustanovitelj: Kunstelj Vincencij Peter,

Vrhnika, Pot k Trojici 19, vstop 2. 4. 1992,
vložek 2,164.994 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 015
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
020 Gozdarstvo in gozdarske storitve; 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvod-
nja lesene embalaže; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 511 Posredništvo;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev.

Rg-27811

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16290 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa GENA, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o.,  Ljubljana,  Šlosarjeva  17,  sedež:
Šlosarjeva 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/06088/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5356938
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Berlič Niko, Ljubljana, Šlo-

sarjeva 17, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0201 Gozdarstvo; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.

Rg-27813

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16373 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa  UNIQUE,  jezikovno  izobraževanje,
d.o.o., Gabersko 69, Trbovlje, sedež: Ga-
bersko  69,  Trbovlje,  pod  vložno  št.
1/11545/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5478995
Osnovni kapital: 1,511.650 SIT
Ustanoviteljica: Valentinčič Sanda, Tr-

bovlje, Gabersko 69, vstop 29. 1. 1991, vlo-
žek 1,511.650 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-27814

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16375 z dne 28. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ČIPO, d.o.o., Podjetje za čiščenje
oken in izložb, talnih oblog ter polaganje
tlakov, Trbovlje, Keršičeva cesta 34, se-
dež:  Keršičeva  cesta  34,  Trbovlje,  pod
vložno št. 1/15181/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5577519
Osnovni kapital: 1,565.500 SIT
Ustanovitelj: Povše Jože, Trbovlje, Novi

Dom 31, vstop 29. 11. 1991, vložek
1,565.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27816

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16378 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa DENTALIA, Zunanjetrgovsko podjet-
je, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 197, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13658/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5525144
Osnovni kapital: 2,440.000 SIT
Ustanovitelja: SANITARIA, G.M.B.H.,

Wien, Siebeneicheng 2, in DOMNIA, Pod-
jetje za proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Na
Jami 9, vstopila 12. 6. 1991, vložila po
1,220.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-27817

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16382 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa SINX-EXPORT, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Šmarje Sap, Tlake 37, sedež: Tlake
37, Šmarje Sap, pod vložno št. 1/19990/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5681987
Osnovni kapital: 1,712.759 SIT
Ustanovitelj: Rupčič Ivo, Šmarje Sap,

Tlake 37, vstop 1. 10. 1992, vložek
1,712.759 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27820

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16393 z dne 6. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa VOKAP, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo in trgovino, Ljubljana, sedež: Lju-
beljska  23,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18170/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala ter
dopolnitev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5621232
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kapor Vojislav, Ljubljana,

Celovška 149, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 323 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
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izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 602 Drug kopenski promet; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Rg-27821

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16412 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa G-B, Podjetje za zastopanje, proda-
jo in proizvodnjo, d.o.o., B. Kidriča 3,
Kamnik, sedež: B. Kidriča 3, Kamnik, pod
vložno št. 1/16637/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5677297
Firma:  G-B,  Podjetje  za  zastopanje,

prodajo in proizvodnjo, d.o.o., Šutna 3,
Kamnik

Skrajšana firma: G-B, d.o.o., Kamnik
Sedež: Kamnik, Šutna 3
Osnovni kapital: 1,618.555 SIT
Ustanovitelj: Gjurin Božidar, Kamnik,

Šutna 3, vstop 17. 2. 1992, vložek 1,618.555
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4543 Oblaganje tal in sten; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 80101 Dejavnost vrtcev in pred-
šolsko izobraževanje; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-27822

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17029 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ESTROP, Podjetje za zaključna de-
la v gradbeništvu, Domžale, d.o.o., sedež:
Tolstojeva 20, Vir pri Domžalah, pod vlož-
no št. 1/12074/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, dopolnitev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5646502
Firma: BURGER, podjetje za zaključ-

na dela v gradbeništvu, d.o.o., Domžale
Skrajšana  firma:  BURGER,  d.o.o.,

Domžale
Osnovni kapital: 2,284.650 SIT
Ustanovitelji: Burger Maksimiljan, vlo-

žil 2,264.650 SIT, Burger Antonija in Bur-
ger Matjaž, vložila po 10.000 SIT, vsi iz
Vira pri Domžalah, Tolstojeva 20, vstopili
11. 3. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 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;
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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 6412 Kuriske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-27825

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17058 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa SM ELEKTRONIKA, trgovinsko in
proizvodno  podjetje,  d.o.o.,  Moše  6,
Smlednik, sedež: Moše 6, Smlednik, pod
vložno št. 1/17063/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti, spremem-
bo firme in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št. . 5873517
Firma: SM ELEKTRONIKA, trgovin-

sko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SM ELEKTRONIKA,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,515.600 SIT
Ustanovitelj: Mali Stanislav, Smlednik,

Štalčeva 8, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,515.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-

belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-27826

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17061 z dne 12. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ESSEL, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Kamnik, Zikova
ulica 12, sedež: Zikova ulica 12, Kamnik,
pod vložno št. 1/24145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5815029
Osnovni kapital. 1,505.500 SIT
Ustanovitelj: Simikić Ljubo, Kamnik, Zi-

kova ulica 12, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,505.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
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s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
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;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-

tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-27827

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17063 z dne 12. 12. 1995 pri subjektu
vpisa DUSEL, servisno storitveno podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Viška 40, sedež: Viš-
ka 40, Ljubljana, pod vložno št. 1/17789/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5608155
Osnovni kapital: 1,659.000 SIT
Ustanovitelj: Vukadin Dušan, Ljubljana,

Viška 40, vstop 11. 2. 1992, vložek
1,659.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev, 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4531 Električne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen

javnih poštnih storitev; 6420 Telekomuni-
kacije; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27828

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17081 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ŽI – RA, elektroinstalacije in po-
pravila, d.o.o., Zagorje ob Savi, Marnova
24, sedež: Marnova 4, Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/04563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in spremembo družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5714001
Osnovni kapital: 1,502.900 SIT
Ustanovitelj: Živko Franc, Zagorje, Mar-

nova 24, vstop 15. 1. 1990, vložek 1,502.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rahne Jo-
že, izstop 22. 12. 1994.

Rg-27830

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17096 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  TAMT,  Podjetje  za  trgovino  na
drobno in debelo, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Grosuplje,  sedež:  Žalna  15,  Grosuplje,
pod vložno št. 1/22313/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5755077
Osnovni kapital: 1,922.856 SIT
Utanovitelj: Kolarič Štefan, Grosuplje,

Žalna 15, vstop 15. 3. 1993, vložek
1,922.856 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-27832

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17103 z dne 18. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KOZMETIKA KAHNE ZDENKA,
podjetje za izdelavo zeliščno kozmetičnih
izdelkov in opravljanje kozmetičnih sto-
ritev, d.o.o., Trbovlje, Dom in vrt 21a,
sedež: Dom in vrt 21a, Trbovlje, pod vlož-
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no št. 1/02340/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5290376
Osnovni kapital: 4,145.140 SIT
Ustanoviteljica: Kahne Zdenka, Trbov-

lje, Dom in vrt 21a, vstop 25. 9. 1989, vlo-
žek 4,145.140 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-27833

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17107 z dne 18. 12. 1995 pri subjektu
vpisa BOKIZ, Kovinska elektro dejavnost
in usluge, d.o.o., Hrastnik, Pot Franca Pu-
šnika 20, sedež: Pot Franca Pušnika 20,
Hrastnik, pod vložno št. 1/21595/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5731593
Osnovni kapital 2,274.000 SIT
Ustanovitelji: Božič Jože, vložil

1,137.000 SIT, Božič Marija in Božič Bošt-
jan, vložila po 568.500 SIT, vsi iz Hrastni-
ka, Pot Franca Pušnika 20, vstopili 17. 2.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1995: 316
Proizvodnja druge električne opreme; 511
Posredništvo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom.

Rg-27837

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17117 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KETI, podjetje za storitve, trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., Domžale, sedež: De-
pala  vas  14,  Domžale,  pod  vložno  št.
1/24691/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5880092
Osnovni kapital: 1,641.788 SIT
Ustanovitelji: Kecelj Anton, Kecelj Ivan-

ka, Kecelj Janez in Kecelj Peter, vsi iz Dom-
žal, Depala vas 14, ter Kecelj Leskovec Na-
da, Ljubljana, Prisojna ul. 6, vstopili 3. 7.
1993, vložili po 328.357,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-27838

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17154 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa MUHAL, izvozno uvozno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot na Fužine 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14042/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in prokurista s te-
mile podatki:

Matična št.: 5541433
Osnovni kapital: 1,500.125 SIT
Ustanoviteljica: Muller Lukić Uršula,

Ljubljana, Pot na Fužine 11, vstop 19. 10.
1991, vložek 1,500.125 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mul-
ler Lukić Uršula, razrešena 27. 12. 1994 kot
predsednica in imenovana za prokuristko.

Rg-27842

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01022 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa  KOMEXIM,  trgovina  in  zastopstvo,
d.o.o., sedež: Podmilščakova 51, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05205/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo poob-
laščenca s temile podatki:

Matična št.: 5335256
Oseba, poolaščena za zastopanje: Hribar

Božidar Dušan, Ljubljana, Dolenjska 159,
razrešen 20. 2. 1995 kot družbenik in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; direktor Šteger Zdravko, razrešen
20. 2. 1995.

Rg-27843

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01055 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa O & Z, vodenje proizvodnih proce-
sov in organizacije trženja, d.o.o., Dom-
žale,  Aškerčeva  33a,  sedež:  Aškerčeva
33a, Domžale, pod vložno št. 1/19444/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika in pooblaščenca ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5646839
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Zarnik Uroš, razrešen 6. 2. 1995;
družbenica Ostojič Anika, Domžale, Ašker-
čeva 33a, imenovana 6. 2. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-27846

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05297 z dne 15. 12. 1995 pot št. vložka
1/25575/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5859778001
Firma:  PANOX,  družba  za  storitve,

razvedrilo in trgovino, d.o.o., Ajdovščina
1,  Ljubljana,  d.o.o.,  Podružnica  Celje,
Gosposka 2, Celje

Skrajšana  firma:  PANOX,  d.o.o.,  Po-
družnica Celje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Celje, Gosposka 2

Ustanovitelj: PANOX, družba za stori-
tve, razvedrilo in trgovino, Ajdovščina 1,
Ljubljana, vstop 10. 11. 1995, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kupljenik Viktor, Ljubljana, Šerkova
9, imenovan 10. 11. 1995, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 554 Točenje pijač in napitkov; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-27847

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05298 z dne 15. 12. 1995 pod št. vložka
1/25575/02 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5859778002
Firma:  PANOX,  družba  za  storitve,

razvedrilo in trgovino, Ajdovščina 1,
Ljubljana, d.o.o., Podružnica Koper, Beb-
lerjeva 2, Koper

Skrajšana  firma:  PANOX,  d.o.o.,  Po-
družnica Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Koper, Beblerjeva 2
Ustanovitelj: PANOX, družba za stori-

tve, razvedrilo in trgovino, Ajdovščina 1,
Ljubljana, vstop 10. 11. 1995, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kupljenik Viktor, Ljubljana, Šerkova
9, imenovan 10. 11. 1995, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-27848

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05320 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu
vpisa GRAFEX, d.o.o., Grafično podjetje
in trgovina, Podlipovica 65, Izlake, sedež:
Podlipovica  65,  Izlake,  pod  vložno  št.
1/05004/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, sedeža in zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter skrajšano firmo s
temile podatki:

Matična št.: 5342848
Firma:  GRAFEX,  grafično  podjetje,

d.o.o., Podlipovica 31, Izlake
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Skrajšana firma: GRAFEX, d.o.o., Iz-
lake

Sedež: Izlake, Podlipovica 31
Osnovni kapital: 2,410.740 SIT
Ustanovitelji: Sešlar Alojz, Sešlar Mari-

ja in Sešlar Dejan, vsi iz Izlak, Podlipovica
31, vstopili 26. 12. 1989, vložili po 803.580
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurista Sešlar Marija in Sešlar Dejan, ime-
novana 7. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah.

Rg-27849

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05336 z dne 11. 12. 1995 pod št. vložka
1/27100/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5920060
Firma: POSREDNIŠTVO ŽNIDAR JA-

NEZ IN ŠPELA, družba za storitve in
trgovino, d.n.o.

Skrajšana   firma:   POSREDNIŠTVO
ŽNIDAR JANEZ IN ŠPELA, d.n.o., Ko-
menda

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Komenda, Žeje pri Komendi 6
Ustanovitelja: Žnidar Janez in Žnidar

Špela, oba iz Komende, Žeje št. 6, vstopila
8. 11. 1995, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Žnidar Janez in Žnidar Špela, ime-
novana 8. 11. 1995, zastopata družbo z ome-
jitvijo, da poslovne odločitve sprejemata so-
glasno.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
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; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina 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.; 6601 Življenjsko zavarova-
nje; 6602 Dejavnost pokojninskih skladov;
6603 Drugo zavarovanje, razen življenjske-
ga; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaroval-
ništvu in pokojninskih skladih; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8010 Pred-
šolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Rg-27851

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05372 z dne 14. 12. 1995 pod št. vložka
1/27126/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. . 5924154
Firma:  SPUHLJA,  skladiščno  sušilni

center, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  SPUHLJA,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Papirniški trg. b. š.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: C.S.M.T., podjetje za sve-

tovanje, marketing in tehnologijo, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 147, vstop 16. 10. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čad Jože, Ljubljana-Polje, Klemeno-
va 138, imenovan 16. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 6312 Skladišče-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-27853

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/0594 z dne 19. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa O & Z, vodenje proizvodnih procesov
in organizacije trženja, d.o.o., Domžale,
Aškerčeva 33a, sedež: Aškerčeva 33a,
Domžale, pod vložno št. 1/19444/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5646839
Ustanoviteljica: Ostojić Anika, Domža-

le, Aškerčeva 33a, vstop 6. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zarnik Uroš, izstop 6. 2. 1995.

Rg-27855

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00506 z dne 21. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa EKTEAM, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 23,
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sedež: Slovenčeva 23, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14860/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo logotipa naziva fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5499275
Firma: EK team, trgovina, storitve in

proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Slovenče-
va 23

Skrajšana firma: EK team, d.o.o.

Rg-27856

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00597 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa  AMER,  raziskovalna  družba,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Miklošičeva 13, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5859867
Firma:  ANR  AMER  NIELSEN  RE-

SEARCH, raziskovalna družba, d.o.o.,
Ljubljana

Ustanovitelj: ANR AMER NIELSEN
RESEARCH LIMITED, Ciper, Nicosia, vs-
top 23. 1. 1995, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; AMER World Re-
search Limited, izstop 23. 1. 1995.

Rg-27857

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00810 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa ELEKTROPROM, trgovina, proizvod-
nja, instalacije, d.o.o., Izlake, sedež: Obre-
zija 12, Izlake, pod vložno št. 1/02096/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5286450
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1995: 316 Pro-

izvodnja duge električne opreme; 321 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 322 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
453 Instalacije pri gradnjah; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami, in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije; 741

Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 922 Radijska in televi-
zijska dejavnost.

Rg-27859

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00953 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa BOMET, izvozno-uvozno podjetje za
trgovino, svetovanje in servis ogrevalne
tehnike, d.o.o., Ljubljana, Černivčeva uli-
ca 1, sedež: Černivčeva ulica 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10784/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti, zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5473764
Firma: LABSYS, trgovina, svetovanje

in servis, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: LABSYS, Ljubljana,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mencinger Boštjan in

Mencinger Marjetka, izstopila 19. 2. 1995;
Prijatelj Roman, Ljubljana, Miklošičeva uli-
ca 54, in Djuzič Samo, Ljubljana, Marinkov
trg 5, vstopila 19. 2. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mencinger Boštjan in zastopnica Men-
cinger Marjetka, razrešena 19. 2. 1995; di-
rektorja Prijatelj Roman in Djuzič Samo,
imenovana 19. 2. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-27861

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01100 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa INTERLAND, d.o.o., špedicija, zasto-
panje, uvoz in izvoz, trgovina in go-
stinstvo, Ljubljana, sedež: Primožičeva 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11711/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo firme in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5477611
Firma: INTERLAND, d.o.o., špedicija,

zastopanje, uvoz in izvoz, trgovina in go-
stinstvo, Ljubljana, Primožičeva 1

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 7430 Tehnični preizkusi in anali-
ze; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-27863

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01747 z dne 21. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa  MAGNO,  trgovina  in  proizvodnja,
d.o.o., Medvode, C. Talcev 9, sedež: Cesta
Talcev  9,  Medvode,  pod  vložno  št.
1/19921/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, zastopnika in dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, uskladitev dejavnosti in preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5670942
Firma: MAGNO, CUZAK & Co., pod-

jetje za trgovino in proizvodnjo, d.n.o.
Skrajšana firma: MAGNO, CUZAK &

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

odgovornostjo
Sedež: Domžale, Depala vas 24
Ustanovitelja: Tošeska Alenka, izstopila

31. 3. 1995; Cuzak Majda in Cuzak Jože,
oba iz Domžal, Depala vas 24, vstopila
31. 3. 1995, vložila po 50.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Cuzak Jože in dirktorica Cuzak Maj-
da, imenovana 31. 3. 1995, zastopata druž-
bo brez omejitev; zastopnica Tošeska Alen-
ka, razrešena 31. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2752 Lit-
je jekla; 2754 Litje drugih neželeznih ko-
vin; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
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na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27864

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01748 z dne 25. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa DRITA, trgovsko in storitveno podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Černetova 17, sedež:
Černetova 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/14388/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, zastopnika in dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, uskladitev dejavnosti in preoblikova-
nje iz d.o.o. v k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5604079
Firma: KEJ TRADE BERISHA, grad-

beno in trgovsko podjetje, k.d., Černeto-
va 17, Ljubljana

Skrajšana firma: KEJ TRADE BERI-
SHA, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Berisha Imer, Ljubljana,

Breg 8, vstop 20. 9. 1991, vložek 10.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Strašek Ksenija, Poljčane, Ča-
dromska vas št. 20, vstop 30. 3. 1993, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Berishaj Martin, izstop 30. 3. 1995.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Berishaj Martinu, ki je bil razre-
šen 30. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 7. 1995: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
4521 Splošna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;

50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo z pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 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; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov 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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74200 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasič-
nih iger na srečo.

Rg-27866

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01969 z dne 25. 9. 1995 pod št. vložka
1/26778/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, zastopni-
kov in dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5533635
Firma:  MAŠINOIMPEX,  podjetje  za

zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana   firma:   MAŠINOIMPEX,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska c. 105
Osnovni kapital: 16,402.000 SIT
Ustanovitelj: MAŠINOIMPEX, d.d., Za-

greb, Varšavska 9, vstop 28. 10. 1991, vlo-
žek 16,402.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kova-
čić Mladen, Zagreb, Kneza Lj. Posavskog
21, razrešen 31. 3. 1995 kot direktor in ime-
novan 1. 4. 1995 za prokurista; direktor Zu-
pančič Matjaž, Ljubljana, Novosadska 18,
imenovan 1. 4. 1995, zastopa družbo z ome-
jitvijo, da brez pooblastila utanovitelja ne
more: kupovati osnovnih sredstev ter kupo-
vati, odsvojitvi ali obremeniti nepremični-
ne, najemati in dajati posojil v višini nad
10,000.000 SIT, sklepati kupoprodajnih po-
godb v svojem imenu in za svoj račun za
vrednosti, večje od 10,000.000 SIT.

Člani nadzornega sveta: Stažič Vladimir,
Finderle Miljenko in Srb Vjekoslav, vstopi-
li 1. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
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Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/1978/00.

Rg-27867

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01970 z dne 25. 9. 1995 pod št. vložka
1/26778/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5533635002
Firma:  MAŠINOIMPEX,  podjetje  za

zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., po-
družnica Brežice

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Brežice, Trg izgnancev 12a
Ustanovitelj: MAŠINOIMPEX, d.o.o.,

Ljubljana, Dunajska c. 105, vstop 1. 4. 1995,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zupančič Matjaž, Ljubljana, Novosad-
ska 18, imenovan 1. 4. 1995, zastopa po-
družnico z omejitvijo, da brez pooblastila
ustanovitelja ne more: kupovati osnovnih
sredstev ter kupovati, odsvojiti ali obreme-
niti nepremičnine, najemati in dajati posojil
v višini nad 10,000.000 SIT, sklepati kupo-
prodajnih pogodb v svojem imenu in za svoj
račun za vrednosti, večje od 10,000.000 SIT;
prokurist Kovačič Mladen, Zagreb, Kneza
Lj. Posavskog 21, imenovan 1. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-

nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Rg-27868

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02029 z dne 25. 9. 1995 pod št. vložka
1/26776/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898714
Firma: KRANJEC AVTO, d.o.o., trgo-

vina z avtomobili in avtodeli, Ob potoku
60, Ljubljana

Skrajšana  firma:  KRANJEC  AVTO,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ob potoku 60
Osnovni kapital: 1,518.391 SIT
Ustanovitelja: Kranjec Franci in Kranjec

Dragica, oba iz Ljubljane, Ob potoku 60,
vstopila 29. 3. 1995, vložila po 759.195,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kranjec Franci, ki zastopa družbo
brez omejitev, in direktorica Kranjec Dragi-
ca, ki zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodkinja, imenovana 29. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom, 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravlja-
nje s holding družbami.

Rg-27869

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02067 z dne 18. 7. 1995 pod št. vložka
1/26571/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5898811
Firma: AT & T GLOBAL, Information

Solutions  Central  and  Eastern  Europe
GMBH, Ulmer Strasse 160, 86156 Augs-
burg, Germany, Predstavništvo Ljublja-
na

Skrajšana firma: AT & T, predstavniš-
tvo Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska c. 22
Ustanovitelj: AT & T Global Informa-

tion Solutions Central and Eastern Europe
GmbH, Augsburg, Ulmer Strasse 160, vstop
1. 2. 1995, odgovornost: vpisan kot ustano-
vitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Schwaegerl Josef Thomas, Ljubljana,
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Hotel Lev, imenovan 1. 2. 1995, in zastop-
nica Štiblar Zlata, Ljubljana, Župančičeva
ul. 12, imenovana 10. 7. 1995, zastopata po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 7. 1995: 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-27875

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02292 z dne 12. 6. 1995 pod št. vložka
1/26407/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5899931
Firma: K S International, d.o.o., pod-

jetje za trgovino in posredništvo, Brezo-
vica, Dragomer Laze 24

Skrajšana firma: K S International,
d.o.o., Brezovica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brezovica, Laze 24, Dragomer
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Klobčar Zlata, Brezovi-

ca, Laze 24, Dragomer, vstop 14. 3. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Klobčar Zlata, imenovana 14. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1995: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-27877

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02320 z dne 12. 7. 1995 pod št. vložka
1/26558/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopni-
ka in dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5910994

Firma: LOGINA IT, informacijski ter-
minali, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11

Skrajšana firma: LOGINA IT, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 5,220.000 SIT
Ustanovitelji: Štrucl Damjan, Ljubljana,

Vodnikova cesta 250, vstop 12. 12. 1994,
vložek 3,393.000 SIT, Širca Damjan, Ljub-
ljana, Gotska 9, vstop 12. 12. 1994, vložek
1,044.000 SIT, Posega Aleš, Ljubljana, Ce-
lovška cesta 161, vstop 27. 3. 1995, vložek
522.000 SIT, in Planinšek Dolores, Ljublja-
na, Ane Ziherlove 8, vstop 12. 12. 1994;
vložek 261.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo; Vraničar Marija, izstop 12. 12.
1993.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Širca Damjan, imenovan 12. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik poslovodje; direktorica Vraničar
Marija, razrešena 12. 12. 1993; direktor
Štrucl Damjan, imenovan 12. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/4973/00.

Rg-27878

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02404 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa D & D Company, podjetje za svetova-
nje, inženiring, marketing in komercial-
no posredovanje, d.o.o., sedež: Strossma-
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yerjeva  20,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/06091/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5367409
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Del Cott Peter, Ljubljana,

Strossmayerjeva 20, vstopil 20. 11. 1989,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Del Cott Barbara in Del Cott Ro-
bert, izstopila 14. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1995: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74200 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 74400 Ekonom-
ska propaganda; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-27880

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02484 z dne 31. 8. 1995 pod št. vložka
1/26682/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5902975
Firma: BÖSCH, ogrevalna klima in či-

stilna tehnika, d.o.o.
Skrajšana firma: BÖSCH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Ljubljana-Šentvid,  Tacenska

cesta 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: HEIZBÖSCH, Walter

Bösch KG, Lustenau, Industriegebiet Nord,
vstop 4. 4. 1995, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Jürgen Volker Hanreich, Dunaj, Neu-
linggasse 24, imenovan 4. 4. 1995; direktor
Küssel Avgust, Medvode, Preška cesta 26,
imenovan 29. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1995: 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-27881

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02509 z dne 5. 7. 1995 pod št. vložka
1/26510/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903017
Firma:  PORSCHE  LEASING  SLO,

d.o.o., leasing in posredovanje
Skrajšana firma: PORSCHE LEASING

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 57,848.665 SIT
Ustanovitelj: PORSCHE BANK AG.

Salzburg, Fanny von Lehnert Strasse 1, vs-
top 25. 4. 1995, vložek 57,848.665 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pöltl Leo, 9020 Graz, St. Peter Haupt-
strasse 35A, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokuristka Andree-Prosenc Tjaša,
Ljubljana, Wolfova 1, oba imenovana 25. 4.
1995.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7440 Ekonomska
propaganda; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-27882

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02569 z dne 24. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa  MULTICHOICE,  podjetje  za  poslo-

vodske storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Miklošičeva 16, Ljubljana, pod vložno št.
1/25430/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5842077
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Nose Barbara, razrešena 12. 5.
1995; direktor Podbevšek Bojan, Golnik
171, imenovan 12. 5. 1995, kot direktor pod-
jetja je pooblaščen podpisovati za družbo
posle do vrednosti US $ 5.000 – v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve posla, posle, ki
presegajo vrednost US $ 5.000 – v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve posla, pa le sku-
paj s prokuristi.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 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; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina 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-
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govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-27884

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02866 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa LASMED DEBEVEC & Co., razvoj,
projektiranje,   inženiring,   svetovanje,
d.n.o., Ljubljana, Ulica Pohorskega bata-
ljona 24, sedež: Ulica Pohorskega bata-
ljona  24,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/17231/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5606381
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Debe-

vec Jože, razrešen 22. 5. 1995 kot direktor
in imenovan za zastopnika, in direktorica
Debevec Mojca, imenovana 22. 5. 1995, oba
iz Ljubljane, Ul. Pohorskega bataljona 24,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 221 Za-
ložništvo; 294 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev za

posebne namene; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 331 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 332 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 366 Dru-
ge predelovalne dejavnosti, d.n.; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 501 Trgovina z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 602 Drug kopenski promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 641 Poštne in kurirske storitve;
652 Drugo finančno posredništvo; 671 Po-
možne dejavnosti v finančnem posredniš-
tvu, razen zavarovalništva in dejavnosti po-
kojninskih skladov; 672 Pomožne dejavno-
sti v zavarovalništvu in pokojninskih skla-
dih; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 731 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-27886

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03071 z dne 28. 8. 1995 pod št. vložka
1/26652/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5908833
Firma: ABB, Marketing (Eastern Eu-

rope) Ltd., Zürich, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 7
Ustanovitelj: ABB MARKETING (Ea-

stern Europe) Ltd., Zürich, Schaffhauser-
strasse 418, vstop 10. 5. 1995, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Osterman Slavica, Kranj, Britof
272, imenovana 17. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1995: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-

kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-27887

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03193 z dne 12. 7. 1995 pod št. vložka
1/26561/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5908736
Firma:  POSVETOVALNICA  Metulj,

družba  za  svetovanje  in  posredovanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: POSVETOVALNICA
Metulj, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mlakar Nadica, Ljublja-

na, Gerbičeva 12, vstop 5. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mlakar Nadica, imenovana 5. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
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niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-27888

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03671 z dne 28. 6. 1995 pod. št. vložka
1/26469/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5910625
Firma: BELLO, informatički inženje-

ring, d.o.o., Zagreb – Podružnica Ljub-
ljana, Cesta Andreja Bitenca 68

Skrajšana firma: BELLO, d.o.o., Zagreb
– Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Cesta Andreja Bi-

tenca 68
Ustanovitelj: BELLO, informatički in-

ženjering, d.o.o., Zagreb, Lučica 6, vstop
25. 5. 1995, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sekirnik Andrej, Rogaška Slatina,
Brestovška cesta 20, imenovan 25. 5. 1995,
zastopa podružnico brez omejitev kot njen
vodja.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1995: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-27889

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03760 z dne 17. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa RADIO CITY, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 107, Ljubljana, pod vložno št.
1/24023/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5783372
Firma: GREY LJUBLJANA, agencija

za tržne komunikacije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GREY, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PRISTOP, d.o.o., Ljublja-

na, Dunajska 107, vstop 5. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grdadolnik Viljem, izstop 11. 5. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Grdadolnik Viljem, razrešen 1. 1.
1995; direktor Zavrl Franci, Ljubljana, Šti-
hova 1, ter zastopnika Verčič Dejan, Ljub-
ljana, Štihova 1, in Gruban Branko, Ljublja-
na, Vrtača 3, imenovani 1. 1. 1995, zastopa-
jo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic.

Rg-27890

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03942 z dne 19. 7. 1995 pod št. vložka
1/26587/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5911133
Firma: The Best MTM Enterprise Li-

mited, podružnica
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Slovenska 54
Ustanovitelj: The Best MTM Enterprise

Limited, Isle of Man, Douglas, 19 Peel
Road, vstop 28. 6. 1995, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kodela Franci, Ljubljana, Gabršča-
kova 81, imenovan 10. 7. 1995, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1995: 6420 Te-
lekomunikacije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 9220 Radijska in televizijska dejav-

nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje.

Rg-27892

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04453 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa PROJ MATEVŽ, podjetje za uvoz-iz-
voz, trgovino in transport, d.o.o., Zbilje
4c, Medvode, sedež: Zbilje 4c, Medvode,
pod vložno št. 1/02888/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in osnovnega kapitala ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5406277
Firma: PROJ MATEVŽ, international

transport, d.o.o., Zbilje 4c, Medvode
Skrajšana  firma:  PROJ  MATEVŽ,

d.o.o., Medvode
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Proj Matevž, Škofja Loka,
Pevno 8, vstop 11. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovi-
na 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; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7482 Pakiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-27893

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04606 z dne 5. 10. 1995 pod št. vložka
1/26824/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5913594
Firma: BHG, gradbeno in trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dimičeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Oberrauner Siegfried, Vil-

lach, Auenweg 37, vstop 20. 9. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sever Milan, Murska Sobota, Lendavska
10, ki zastopa in predstavlja družbo skupaj
in skupno s prokuristom, in prokurist Ober-
rauner Siegfried, Villach, Auenweg 37, ime-
novana 20. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-27894

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12191 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa EKIPA, podjetje za propagando in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 11,
sedež: Vilharjeva 11, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19481/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5651433
Osnovni kapital: 1,810.000 SIT
Ustanovitelji: Merhar Teran Marija,

Ljubljana, C. Dolomitskega odreda 86d, vlo-
žila 615,400 SIT, Debeljak Vitko, Ljublja-
na, Bratovševa pl. 7, vložil 597.300 SIT, in
Pertovt Zdenka, Ljubljana, Tomažičeva 36,
vložila 597.300 SIT – vstopili 7. 7. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe se razširi, tako da se
odslej glasi: organiziranje sejmov in raz-
stav; projektiranje razstavnih in drugih pro-
storov; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; grafično oblikovanje vseh vrst iz-
delkov; založništvo: izdajanje brošur, kata-
logov, koledarjev, prospektov; trgovanje na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi;
agencijski posli – posredovanje objav v
množičnih medijih; zastopanje firm; posre-
dovanje tiskarskih storitev; posredovanje pri
pridobivanju avtorskih pravic; skladiščenje
in prevozi blaga in oseb – cestni prevoz;
inženiring na področju notranje opreme po-
slovnih prostorov in stanovanj; izvajanje mi-
zarskih del in barvanje; tapeciranje; polaga-
nje talnih oblog; organiziranje sejmov in
razstav ter ostalih storitev; zunanja trgovina

z neživilskimi proizvodi kot uvoz in izvoz;
zastopanje tujih firm.

Rg-27898

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12218 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa ASTILBA, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Kresnice, sedež: Kresnice 123,
Kresnice, pod vložno št. 1/09710/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in zastopnika ter uskladitev in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5454468
Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanoviteljica: Černe Stanislava, izstop

30. 5. 1994; Černe Simona, Kresnice 123,
vstop 30. 5. 1994, vložek 1,537.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Černe Stanislava, razrešena 30. 5.
1994; direktorica Černe Simona, imenova-
na 30. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 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; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina 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 toba-
kom; 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; 5236 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; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
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, testenimami,
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-
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nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-27900

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12223 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa ELER, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in zastopanje, d.o.o., Domžale, se-
dež: Trdinova 2, Domžale, pod vložno št.
1/18387/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5637937
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Eržen Janez, Ljubljana,

Klemenova 54, in Eržen Miha, Domžale,
Trdinova 2, vstopila 1. 2. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjo
dejavnostjo: trgovina na debelo z živilskimi
proizvodi.

Dejavnost družbe je odslej: žaganje lesa,
izdelava lesenega pohištva, embalaže, lese-
nih stavbnih elementov, galanterije iz lesa
in plute, raznih drugih končnih izdelkov iz
lesa; kovinsko predelovalna dejavnost; pro-
izvodnja električnih strojev, aparatov in ele-
mentov; proizvodnja in predelava plastič-
nih mas, papirja in gume; izdelki domače
obrti; trgovina na debelo in drobno, in sicer:
prodaja avtomobilov in drugih vozil ter re-
zervnih delov; trgovina na debelo z živilski-
mi proizvodi; komisijska prodaja blaga; sto-
ritve posojanja avtomobilov; leasing avto-
mobilov; storitve raziskovanja trga (marke-
ting); komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; posred-
ništvo; komisijski in agencijski posli na po-
dročju prometa blaga in storitev; izdelava
predinvesticijskih študij, raziskav in analiz;

storitve na področju financ; finančni inženi-
ring; menjalniški posli; knjigovodske in ra-
čunovodske storitve; računalniška obdelava
podatkov in izdelava računalniških progra-
mov; razmnoževanje, fotokopiranje, tiska-
nje in knjigoveštvo; založniška dejavnost.

Rg-27902

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12226 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa AREA LINE, d.o.o., podjetje za pro-
storski, svetovalni in gradbeni inženiring,
Cerknica, sedež: Cesta 4. maja 51, Cerk-
nica, pod vložno št. 1/15702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dele-
žev in zastopnika ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5579937
Osnovni kapital: 1,501.958,30 SIT
Ustanoviteljici: Gosak Špela, Cerknica,

Kraška 2, vstop 15. 2. 1992, vložek
1,351.762,50 SIT, in Gosak Lička, Ljublja-
na, Resljeva 32, vstop 15. 6. 1994, vložek
150.195,80 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
sak Lička, imenovana 15. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot pomočnica direk-
torja.

Rg-27903

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12237 z dne 5. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa SAMS, podjetje za proizvodnjo in tr-
govino, d.o.o., Kamnik, sedež: Neveljska
pot 12a, Kamnik, pod vložno št. 1/17316/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5620155
Osnovni kapital: 1,670.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Lojze, Kamnik, Ne-

veljska pot 12a, Mekinje, vstop 2. 4. 1992,
vložek 1,670.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-27904

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12246 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa MIGREM, zunanje in notranjetrgovin-
sko ter servisno podjetje, d.o.o., Mengeš,
Kamniška 66, sedež: Kamniška 66, Men-
geš, pod vložno št. 1/08782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5422027
Firma:  AVTOSERVIS  GREGORC,

proizvodnja,  servis  in  trgovina,  d.o.o.,
Mengeš

Skrajšana firma: AVTOSERVIS GRE-
GORC, d.o.o., Mengeš

Sedež: Mengeš, Steletova 2
Osnovni kapital: 2.422.000 SIT
Ustanovitelji: Gregorc Marija, vložila

807.333,34 SIT, Gregorc Franc, vložil
807.333,33 SIT, in Gregorc Tatjana, vsi
Mengeš, Cankarjeva ul. 19, vložila

807.333,33 SIT vsi vstopili 20. 6. 1990, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe doslej: trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi in živilskimi
proizvodi; avtopralnica; točilnica; servis av-
togum; vulkanizacija, montaža in centriranje
gum, optične meritve oziroma urejanje pod-
vozij, izposojanje avtomobilov brez voznika.

Dejavnost družbe odslej: trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi in živilskimi
proizvodi; avtopralnica, točilnica, servis av-
togum; vulkanizacija, montaža in centrira-
nje gum, optične meritve oziroma urejanje
podvozij; izposojanje avtomobilov brez voz-
nika; avto-servis; proizvodnja in obnova av-
to-gum in gumijevih izdelkov; proizvodnja
kovinskih in plastičnih izdelkov; prevozi
blaga in potnikov v cestnem prometu.

Rg-27905

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12252 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa MESEX, trgovsko, predelovalno pod-
jetje, d.o.o., Radomlje, Rudnik št. 6, se-
dež: Rudnik št. 6, Radomlje, pod vložno
št. 1/12094/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5484219
Sedež: Radomlje, Rudnik št. 6
Osnovni kapital: 1,996.000 SIT
Ustanovitelj: Žebovec Vinko, Radomlje,

Rudnik št. 6, vstop 19. 2. 1991, vložek
1,996.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27907

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12260 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa CVETEK, trgovina in storitve, d.o.o.,
Kamnik, Kranjska 3d, sedež: Kranjska
3d, Kamnik, pod vložno št. 1/24425/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5814952
Osnovni kapital: 1,622.750 SIT
Ustanovitelj: Petrovski Sveto, Kamnik,

Kranjska 3d, vstop 6. 7. 1993, vložek
1,622.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27908

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12295 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa  ELECOMP,  trgovina,  inženiring  in
svetovanje, Medvode, d.o.o., sedež: Zgor-
nje Pirniče 94, Medvode, pod vložno št.
1/15926/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, spre-
membo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5574234
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelj: Kržišnik Bojan, Medvode,

Vaše 29/g, vstop 26. 2. 1992, vložek
1,514.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: proizvod-
njo elektronskih in elektromedicinskih na-
prav, raziskovalno razvojno delo s področja
elektronike.
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Dejavnost družbe se sedaj v celoti glasi:
storitve reklame in ekonomske propagande;
trgovina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi vseh trgovinskih strok, svetova-
nje s področja ekonomike, elektronike, me-
hanike, elektromedicine in sorodnih strok;
proizvodnja elektronskih in elektromedicin-
skih naprav; raziskovalno razvojno delo s
področja elektronike.

Rg-27910

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12950 z dne 1. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa INDERAL, podjetje za mednarodno tr-
govino  in  storitve,  d.o.o.,  Goriška  52,
Ljubljana, sedež: Goriška 52, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21930/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5734819
Osnovni kapital: 1,698.000 SIT
Ustanovitelji: Cui Zuke, Kitajska, Pe-

king, vstopil 30. 11. 1992, vložil 1,018.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Shouli
Wang, Kitajska, Peking, Lishi Wang in Tie
Ying Wang, izstopili 8. 6. 1994; Cui Xi Lu,
Kitajska, Shanxi, in Wang Yi Ying,, Kitaj-
ska, Tianjin, vstopila 21. 6. 1994, vložila po
339.600 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Majdič Vitan, Ljubljana, Tavčarjeva
1, imenovan 21. 6. 1994.

Rg-27911

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13268 z dne 4. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa FARMER, poslovni in komercialni in-
ženiring, d.o.o., Šentvid pri Stični 3a, se-
dež: Šentvid pri Stični 3a, Šentvid pri Stič-
ni, pod vložno št. 1/23944/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5804248
Firma: FARMER, poslovni in komer-

cialni inženiring, d.o.o., Šentvid pri Stični
Skrajšana  firma:  FARMER,  d.o.o.,

Šentvid pri Stični
Osnovni kapital: 1,641.000 SIT
Ustanovitelj: Čuček Franjo, Šentvid pri

Stični 3a, vstop 3. 6. 1993, vložek 1,641.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27912

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13236 z dne 4. 7. 1995 pod št. vložka
1/26492/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz TS Koper, spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapi-
tala in zastopnika ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5584388
Firma: 203, trgovina z glasbeno opre-

mo in zastopanje, d.o.o., Kranjče 4, Begu-
nje pri Cerknici

Skrajšana firma: 203, d.o.o., Cerknica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Begunje pri Cerknici, Kranjče 4
Osnovni kapital: 1,576.777 SIT
Ustanovitelj: Korošec Ivan, Cerknica,

Rimska 9, vstop 3. 6. 1994, vložek
1,576.777 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stegel Vinko, izstop 3. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Korošec Ivan, imenovan 3. 6. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev kot poslovodja;
direktor Stegel Vinko, razrešen 3. 6. 1994.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Koperu pod vl.
št. 1/2899/00 s firmo: FINTTA, d.o.o., Po-
stojna.

Rg-27913

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14162 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu vpi-
sa  MARICOM,  proizvodnja,  trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Štihova 20, sedež: Šti-
hova  20,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/08486/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, deležev in
osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5448999
Firma: MARICOM, proizvodnja, trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marinič Franc, vložil

825.000 SIT, in Martinič Vladka, vložila
675.000 SIT, oba iz Ljubljane, Štihova 20,
vstopila 14. 6. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-27914

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14488 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa AC-ŠPED, d.o.o. za storitve na področ-
ju prometa in svetovanja, sedež: Dunajska
122, Ljubljana, pod vložno št. 1/25000/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5818010
Sedež: Ljubljana, Allendejeva 5.

Rg-27916

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14571 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa EURO COMMERCE, d.o.o., Ljublja-
na, proizvodnja, trgovina, uvoz, izvoz, za-
stopstvo, marketing, propaganda, sveto-
vanje, poučevanje in projekti, sedež: Top-
niška  33,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/14026/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, deležev, dejavnosti in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5539218
Firma: BIRO PREVENT, podjetje za

celovito reševanje varnostne problemati-
ke, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 7

Skrajšana  firma:  BIRO  PREVENT,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Bežigrad 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gajić Saša, Ljubljana, Eins-

pielerjeva 2, vstop 7. 10. 1991, vložek

763.000 SIT, in Strašek Viljem, Ljubljana,
Vurnikova 11, vstop 7. 10. 1994, vložek
737.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gajić Saša, razrešen 7. 10. 1994; di-
rektor Strašek Viljem, imenovan 7. 10.
1994, zastopa družbo z omejitvijo, da mora
pri prodaji in nakupu sredstev in investicij-
skih vlaganjih, ki presegajo 50% osnovnega
kapitala družbe, dobiti predhodno soglasje
preostalega družbenika oziroma skupščine.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se odslej glasi: a) proizvodnja kovinskih,
plastičnih, gumijastih, tekstilnih in prehram-
benih izdelkov; b) medijske dejavnosti, za-
ložništvo in tisk; c) projektiranje, marke-
ting, propaganda in likovno-grafično obli-
kovanje; č) organiziranje in izvajanje del
projektiranja, svetovanja, usposabljanja in
izobraževanja v obliki seminarjev, tečajev s
področij varstva pri delu, protipožarnega
varstva in varstva okolja ter izdaja veljavne
dokumentacije za navedeno; d) organizira-
nje in izvajanje pregledov delovnih priprav
in naprav ter servisiranje navedenih, kakor
tudi protipožarne opreme, ter izdaja veljav-
ne dokumentacije za navdeno; e) gostin-
sko-hotelirske, izletniške in počitniške de-
javnosti; f) avto šola, taksi služba, transport
in spremstvo potnikov v cestnem prometu;
g) ekološke in elektro meritve, meritve v
delovnem, bivalnem in naravnem okolju,
projektiranje in izdaja dokumentacije za na-
vedeno; h) trgovina na debelo in drobno,
posredništvo, konsignacija in zastopanje
pravnih in fizičnih oseb doma in v tujini po
alinei a, b, c in e ter uvoz in izvoz; i) knjigo-
vodsko in finančno poslovanje ter zastopa-
nje pravnih in fizičnih oseb v zvezi s tem.

Rg-27917

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14660 z dne 25. 7. 1995 pod št. vložka
1/26603/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5796083
Firma:   KOPRIMA,   zavarovalniška

agencija, d.o.o., Parmova 41, Ljubljana
Skrajšana  firma:  KOPRIMA,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,526.589,50 SIT
Ustanovitelj: Bešter Mihael, Ljubljana,

Celovška 269, vstopil 21. 9. 1994, vložil
1,526.589,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Motaln Matjaž, in Aber Rek Danijela,
izstopila 21. 9. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bešter Mihael, imenovan 21. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Mo-
taln Matjaž in namestnica direktorja Aber
Rek Danijela, razrešena 21. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana 25. 7. 1995: 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
vl. št. 1/8820/00.
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Rg-27918

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14760 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa  SMARTY,  trgovina,  transport,  pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Dergomaška 2, Ljubljana, sedež: Dergo-
maška 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/19049/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5854679
Firma: SMARTY, podjetje za inženi-

ring, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva ulica 3
Osnovni kapital: 1,547.468 SIT
Ustanoviteljica: Mramor Ludvik, izstop

5. 10. 1994; Podržaj Pipuš Vesna, Ljublja-
na, Kunaverjeva ulica 3, vstop 5. 10. 1994,
vložek 1,547.468 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mramor Ludvik ter zastopnika Mra-
mor Dušan in Mramor Andrej, razrešeni
5. 10. 1994; direktorica Podržaj Pipuš Ve-
sna, imenovana 5. 10. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1995: 0125 Re-
ja drugih živali; 2211 Izdajanje knjig; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 75252
Poklicno in prostovoljno gasilstvo; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Rg-27919

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15213 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa GTST, družba za trgovino, transport
in druge storitve, d.o.o., Ljubljana, Vevš-
ka cesta 52, Ljubljana, sedež: Vevška ce-

sta   52,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/25663/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5859107
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Grabnar Joško, Ljubljana, Novo Po-
lje, Cesta VII/26a, imenovan 8. 11. 1994.

Rg-27920

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15238 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa REŠT, d.o.o., proizvodnja, trgovina,
izvoz-uvoz, Ulica Dolenjskega odreda 8,
Ivančna Gorica, sedež: Ulica Dolenjskega
odreda 8, Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/05225/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5868912
Firma: MEGA DOM, trgovina, d.o.o.,

Ivančna Gorica
Osnovni kapital: 1,573.400 SIT
Ustanovitelja: Perko Jože, izstopil 2. 11.

1994; Perko Anton, vstopil 14. 2. 1990, in
Perko Jožica, vstopila 2. 11. 1994, oba iz
Ivančne Gorice, Ulica Dolenjskega odreda
8, vložila po 786.700 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perko Jože, razrešen 2. 11. 1994; di-
rektor Perko Anton, imenovan 2. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0125 Reja
drugih živali; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1596 Proizvod-
nja piva; 171 Priprava in predenje tekstilnih
vlaken; 172 Tkanje tekstilij; 175 Proizvod-
nja drugih tekstilij; 182 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov; 1910 Strojenje in dode-
lava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2416 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarnih obliki; 251 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 261 Proizvodnja stekla in
steklenih izdelkov; 262 Proizvodnja neog-
njevzdržne keramike, razen tiste za gradbe-

ništvo; proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 263 Proizvodnja zidnih in talnih kera-
mičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 265 Proizvodnja cementa, ap-
na, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2710 Proizvodnja že-
leza, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
272 Proizvodnja cevi; 273 Druga primarna
predelava železa, jekla, proizvodnja feroz-
litin zunaj standardov ECSC; 274 Proizvod-
nja plemenitih in neželeznih kovin; 275 Li-
varstvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 292 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 316 Proizvodnja druge električne opre-
me; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 361 Proizvodnja
pohištva; 362 Kovanje kovancev, proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 366 Dru-
ge predelovalne dejavnosti, d.n.; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
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prava in dostava hrane (catering), 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7438 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 911 Dejavnost poslovnih, delodajal-
skih in strokovnih združenj; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.

Rg-27924

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15513 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa CHEMEX, proizvodno trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Koprska 102, Ljubljana, se-
dež: Koprska 102, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5353351
Firma: CHEMEX, proizvodno trgov-

sko podjetje, d.o.o., Koprska 106c, Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Koprska 106c
Osnovni kapital: 1,643.000 SIT
Ustanovitelj: Sušnik Jože, Ljubljana,

Rožna dolina c. XV/18, vstop 6. 2. 1990,
vložek 1,643.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sušnik Penca Neža, izstop 7. 1.
1992.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Sušnik Penca Neži, ki je bila razrešena
22. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1995: 241 Pro-
izvodnja osnovnih kemikalij; 245 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev, parfumov in toaletnih sred-
stev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki.

Rg-27929

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15872 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa SATING 2000, d.o.o., podjetje za raz-
voj, projektiranje, montažo in servis an-
tenskih in CATV sistemov, Ljubljana, se-
dež:  Rocenska  13,  Ljubljana-Šmartno,
pod vložno št. 1/15809/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5604290
Firma: SATING 2000, d.o.o., podjetje

za razvoj, proizvodnjo, montažo in servis
antenskih in CATV sistemov, Ljubljana,
Rocenska 13

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov, in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6420 Telekomunikacije; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-27930

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15874 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa BISTRA, založništvo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 41, sedež: Parmova
41, Ljubljana, pod vložno št. 1/12652/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5497736
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Korsika Bojan, vložil

900.000 SIT, in Slapničar-Korsika Jasna,
vložila 600.000 SIT, oba iz Ljubljane, Osla-
vijska 3, vstopila 10. 6. 1991, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 511 Posredništvo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-27931

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15879 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa SIKA, sistemi za lepljenje in tesnenje,
d.o.o., sedež: Celovška 73, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25719/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža ter
uskladitev in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5859883
Sedež:  Ljubljana-Šentvid,  Celovška

492
Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Trgo-

vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-27932

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15904 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa JARC, družba za proizvodnjo in trgo-
vino z gradbenim materialom, Medvode,
d.o.o.,  sedež:  Vaše  10a,  Medvode,  pod
vložno št. 1/04250/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5855438
Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelji: Jarc Franc st., vložil

1,142.400 SIT, ter Jarc Silvestra, Jarc Jože
in Jarc Franc ml., vložili po 163.200 SIT,
vsi iz Medvod, Vaše 10a, vstopili 15. 1.
1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Jarc Franc ml. in Jarc Jože, imenovana
15. 1. 1990, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati.

Rg-27935

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15948 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa NONI, podjetje za trgovino, gostinstvo
in usluge, d.o.o., Dol pri Ljubljani, sedež:
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Pšata 35, Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/11325/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5486289
Firma: NONI, podjetje za trgovino, go-

stinstvo in usluge, d.o.o., Pšata 35, Dol pri
Ljubljani

Osnovni kapital: 1,604.714,60 SIT
Ustanoviteljica: Pinčar Nataša, Dol pri

Ljubljani, Pšata 35, vstop 11. 1. 1991, vlo-
žek 1,604.714,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5244 Trgovina a drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 652
Drugo finančno posredništo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem.

Rg-27939

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16080 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa DAMJAN, podjetje za servisiranje, tr-
govino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Črtomirjeva 2, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13803/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5525284
Osnovni kapital: 1,831.877 SIT
Ustanovitelj: Dukarić Branko, Ljublja-

na, Črtomirova ulica 2, vstop 25. 11. 1991,
vložek 1,831.877 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 158 Pro-
izvodnja drugih živil; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-27940

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16312 z dne 24. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa ISKRA ELEKTROZVEZE – DATA,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 11, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in zastopni-
kov ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5632528
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA ELEKTROZ-

VEZE, p.o., Industrija sistemov, elektroni-
ke in zvez, Ljubljana, Stegne 11, vstop 18. 6.
1992, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sta-
nič Milojka, Anhovo, Rodež 2, Deskle, raz-
rešena 13. 12. 1994 kot v.d. direktorja in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 4521 Splošna gradbena dela;

4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 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; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-27944

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16564 z dne 28. 1. 1995 pri subjektu vpi-
sa MENART, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Stari trg 17, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02835/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo deležev,
firme, sedeža in družbenikov ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5305012
Skrajšana firma: MENART, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Vegova ulica 12
Osnovni kapital: 2,150.885 SIT
Ustanovitelja: Menart Boštjan, vstopil

11. 11. 1989, vložil 933.415 SIT, in Menart
Franc, vstopil 22. 12. 1994, vložil 1,217.470
SIT, oba iz Ljubljane, Medenska cesta 7,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1995: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 172 Tkanje tek-
stilij; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke;
1723 Tkanje preje tipa volnene česanke;
1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje
druge tekstilne preje; 173 Plemenitenje tek-
stilij; 1730 Plemenitenje tekstilij; 174 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
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1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 176 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
221 Založništvo; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 223 Razmnože-
vanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 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; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-

izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 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; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmeti-
čimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;

5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Rg-27946

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16747 z dne 18. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa AGRO – SAAT, družba za zastopanje
in  trgovanje,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Vojkova  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18757/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarski
dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev, deležev in za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5633125
Sedež: Ljubljana, Devova 5
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: STEIRISCHER LAND-

MIRTEVERBAND Gen.m.b.H., Avstrija,
Alte Poststrasse 152, Graz, vložil 9,910.000
SIT, in Kmetijstvo Črnci, Apače, Črnci 2 –
grad, vložilo 90.000 SIT, oba vstopila
15. 10. 1992, odgovornost: ne odgovarjata;
CARTRONIK, d.o.o., izstopil 18. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kapaun Franc, razrešen 26. 1. 1995;
prokurist Blaimauer Johann, Opponitz, Hau-
slehen št. 4, imenovan 18. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
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Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina 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.

Rg-27949

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16909 z dne 26. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa  ENERGOPLAN,  gradbeno  podjetje,
d.d.,  Ljubljana,  sedež:  Pod  hribom  55,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07615/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, odobreni kapital in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5386748
Osnovni kapital: 200,000.000 SIT
Dejavnost, vpisana 26. 7. 1995: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 5432 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;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-

zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-

niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specialziranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
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kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7411 Prav-
no svetovanje; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7260 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Vpiše se sklep skupščine z dne 23. 12.
1994, da se osnovni kapital poveča iz last-
nih sredstev za 199,900.000 SIT.

Vpiše se pooblastilo upravi, da zviša os-
novni kapital družbe do 300,000.000 SIT
(odobreni kapital).

Rg-31371

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17484 z dne 30. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GARMOND, podjetje za grafične
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Žorgo-
va 89, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/17403/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje v
d.n.o., spremembo ustanoviteljev in dele-
žev, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5606128
Firma: PLEVČAK & Co., grafične sto-

ritve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  PLEVČAK  &  Co.,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Plevčak Marija, vstopila

30. 3. 1992, in Plevčak Andrej Janez, vsto-
pil 28. 12. 1994, oba iz Črnuč, Žorgova 89,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;

2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-31372

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17493 z dne 26. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SKAS, podjetje za trgovino in po-
slovne storitve, d.o.o., Hrastnik, sedež: Ce-
sta padlih borcev 15, Hrastnik, pod vlož-
no št. 1/22265/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in zastop-
nika, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5761921
Firma: AVTO Hrastnik, podjetje za tr-

govino in poslovne storitve, d.o.o., Hrast-
nik

Skrajšana  firma:  AVTO  Hrastnik,
d.o.o., Hrastnik

Osnovni kapital: 1,598.962 SIT
Ustanovitelja: Guzaj Jožef, Hrastnik, Ce-

sta padlih borcev 15, vstop 25. 3. 1993, vlo-
žek 815.470,62 SIT, in Kavzar Marko,
Hrastnik, Log 28e, vstop 16. 12. 1994, vlo-
žek 783.491,38 – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kavzar Marko, imenovan 16. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovni pooblaščenec.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-

javnosti drugih prometnih agencij; 721 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska
propaganda; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-31373

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18440 z dne 26. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  ENERGOKOMERC,  notranja  in
zunanja trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Titova 59, Ljubljana, pod vložno št.
1/10056/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5445507
Firma: ENERGOKOMERC, notranja

in zunanja trgovina, d.o.o., Dunajska 29,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska 29
Osnovni kapital: 3,917.000 SIT
Ustanovitelj: ENERGOINVEST, d.d.,

Sarajevo, Hamdije Čemerliča 2, vstop
31. 10. 1990, vložek 3,917.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristki Belle Zdenki, ki je bila razreše-
na 3. 4. 1995.

Rg-31375

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00387 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa INTERISTCOMM, gradbeno in trgov-
sko podjetje, export-import, d.o.o., Ljub-
ljana,  sedež:  Ulica  Malči  Beličeve  27,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25499/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev in deležev, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št. . 5855721
Firma: INTERISTCOMM, gradbeno in

trgovsko podjetje, export-import, d.o.o.,
Ljubljana, Ulica Malči Beličeve 27

Ustanovitelja: Šancakli Cemail, Turčija,
Latife Sk. 22, vstopil 8. 9. 1993, in Sijarič
Esad, Ljubljana, Strmeckijeva ulica 26,
vstopil 9. 12. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arifović Švajip, razrešen 9. 12. 1994;
direktor Sijarič Esad, imenovan 9. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
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vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 601
Železniški promet; 602 Drug kopenski pro-
met; 612 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-31376

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00446 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa IBEMA, Inštitut za bioelektromag-
netiko in okolje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Celovška c. 264, Ljubljana, pod vložno št.
1/07214/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter preoblikovanje iz d.o.o. v
zavod s temile podatki:

Matična št.: 5376041
Firma:  BION,  inštitut  za  bioelektro-

magnetiko in novo biologijo, Ljubljana,
Celovška 264

Skrajšana firma: INŠTITUT BION
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 489.000 SIT
Ustanovitelji: Jerman Igor, Ljubljana,

Turnerjeva 15, vstopil 1. 2. 1992, Roš Mi-
lenko, Ljubljana, Kvedrova 10, in Papuga
Petar, Rob, Dolščaki 11, vstopila 14. 5.
1990, Štern Artur, Sežana, Vrabče 6, Ružič
Romana, Ljubljana, Celovška 87, in Škarja
Metod, Ljubljana, Prijateljeva 12, vstopili
22. 12. 1994, vsak od njih je vložil po
81.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo;
Kurinčič-Tomšič Majda, Jeglič Anton in Fe-
fer Dušan, izstopili 22. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Roš Milenku, ki je bil razrešen
22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti.

Rg-31378

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02107 z dne 3. 10. 1995 pod št. vložka
1/26808/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5814774
Firma: ESTE’BEL, trgovina s kozme-

tiko,  komercialne  in  finančne  storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: ESTE’BEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FERNMEAD TRADING

LIMITED, Douglas, 19 Peel Road, Dou-
glas, vstop 26. 3. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Campanelli Giuseppe, Bologna, Via
Savigno 7, imenovan 26. 3. 1994.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1995: 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,

gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
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čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vlož-
no št. 1/4517/00.

Rg-31381

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03452 z dne 3. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa SIMTECH, družba za trgovino, stori-
tve, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
43,  sedež:  Tržaška  43,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/20898/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5698952
Ustanovitelja: Kac Tadej, izstop 27. 5.

1995; Primec Boštjan, Grosuplje, Rožna do-
lina 5a, vstop 27. 5. 1995, vložek
2,190.604,64 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kac Tadej, razrešen 27. 5. 1995;
direktor Primec Boštjan, imenovan 27. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31383

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03514 z dne 17. 10. 1995 pod št. vložka
1/26865/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in zastopni-
ka ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5735548
Firma: POUDAREK, podjetje za inže-

niring, raziskovanje in razvoj, d.o.o., Dob
pri Domžalah, Vodnikova 15

Skrajšana firma: POUDAREK, d.o.o.,
Dob pri Domžalah

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dob pri Domžalah, Vodniko-
va 15

Osnovni kapital: 3,171.940 SIT
Ustanovitelja: Smrke Albin, Dob pri

Domžalah, Vodnikova 15, vložek 50.000
SIT, in Smrke Mara, Rijeka, Silve Miljeniča
Lovre 27a, vložek 3,121.940 SIT, vstopila
20. 7. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Smrke Angela, razrešena 3. 5.
1995; direktor Smrke Albin, imenovan 3. 5.
1995 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1995: 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-

izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2241 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3621 Kovanje kovan-
cev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 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; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;

5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, 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; 5231
Dejavnost lekarn; 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, gradbenim materialom; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
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sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju pod vl. št.
1/5276/00.

Rg-31384

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03848 z dne 26. 10. 1995 pri subjektu
vpisa AC – Mobil, d.o.o. za notranjo in
zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Tavčarjeva 7, sedež: Tavčar-
jeva 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/19726/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5662885
Firma: AC – Mobil, d.o.o. za notranjo

in zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Allendejeva 5

Sedež: Ljubljana, Allendejeva 5.

Rg-31385

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03849 z dne 30. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa AC – Mobil, d.o.o. za notranjo in zuna-
njo trgovino z avtomobili in deli, Ljublja-
na,  Allendejeva  5,  sedež:  Allendejeva  5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19726/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5662885
Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 501 Tr-

govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na dob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 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; 711 Da-
janje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

Rg-31386

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04451 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu vpi-

sa CONTINENTAL FUN, družba za di-
stribucijo in promocijo filmov, d.o.o., se-
dež: Finžgarjeva 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26084/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in zastop-
nika ter razpustitev članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5822718
Firma: CONTINENTAL FILM, druž-

ba za distribucijo in promocijo filmov,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana   firma:   CONTINENTAL
FILM, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Kersnikova 1
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

v.d. direktorju Kržišnik Tomažu, ki je bil
razrešen 4. 6. 1994.

Člani nadzornega sveta: Bibič Vasja, Je-
rin Krešimir, Golovrški Dušan, Ceket Me-
tod in Plišo Miroslav so izstopili 25. 9. 1995.

Rg-31389

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04534 z dne 13. 10. 1995 pod št. vložka
1/26854/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5914345
Firma: MIHELJ Commerce, Mihelj &

Co, d.n.o., Cesta Radomeljske čete 46, Ra-
domlje

Skrajšana firma: MIHELJ Commerce,
Mihelj & Co, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Radomlje, Cesta Radomeljske
čete 46

Ustanovitelja: Mihelj Milena in Mihelj
Bogdan, oba iz Radomelj, Cesta Radomelj-
ske čete 46, vstopila 5. 9. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Mihelj Milena in Mihelj Bogdan, ime-
novana 5. 9. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
511 Posredništvo; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na debe-

lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 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; 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; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športo opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-31391

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04634 z dne 24. 10. 1995 pod št. vložka
1/26892/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 5913691
Firma: EOS REVIZIJA, d.o.o., družba

za revidiranje
Skrajšana firma: EOS REVIZIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Čufarjeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: EOS, d.o.o., Ljubljana,

Čufarjeva 3, vložil 700.000 SIT, in Černe
Vesna, Štanjel 29, vložila 800.000 SIT –
vstopila 31. 8. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torici Černe Vesna in Dolmovič Marija,
Ljubljana, Burnikova ulica 15, imenovani
31. 8. 1995, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-31392

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04661 z dne 26. 10. 1995 pod št. vložka
1/26902/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5914485
Firma:  COTTON,  podjetje  za  pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Men-
geš, Mlakarjeva 1

Skrajšana  firma:  COTTON,  d.o.o.,
Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mengeš, Mlakarjeva 1, Trzin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sansoni Franc, Mengeš,

Mlakarjeva 1, Trzin, Osledkar Peter, Ljub-
ljana, Miheličeva 13, Premk Marjan, Vodi-
ce, Bukovica pri Vodicah 8, in Zilli Zoran,
Ljubljana, Agrokombinatska 6a, vstopili
13. 9. 1995, vložili po 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Sansoni Franc, Osledkar Peter,
Premk Marjan in Zilli Zoran, imenovani
13. 9. 1995, zastopajo družbo brez omeji-
tev.

Dejavost, vpisana 26. 10. 1995: 173 Ple-
menitenje tekstilij; 174 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 175 Proizvod-
nja drugih tekstilij; 176 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 177 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih izdelkov; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve;
221 Založništvo; 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 285 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 292 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo; 294 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 364 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 366 Druge predelovalne de-

javnosti, d.n.; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila moto-
rnih vozil; 503 Trgovina z rezervimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 804 Izobraže-
vanje odraslih in drugo izobraževanje; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 930 Druge storitvene dejavnosti; 950
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-31393

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04732 z dne 24. 10. 1995 pod št. vložka
1/26894/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918359
Firma: PEMAR, d.o.o., inženiring in

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Uča-

kar 52
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KKM INŽENIRING,

d.o.o., Ljubljana, Celovška 291, vstop 15. 6.

1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Martinc Peter, Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 52, imenovan 15. 6. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
4020 Proizvodnja plina; distribucija plina-
stih goriv po plinovodni mreži; 4030 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 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; 511 Posredništvo; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5274 Druga popravila, d.n.; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 74831 Prevajanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Rg-31395

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04722 z dne 13. 10. 1995 pod št. vložka
1/26855/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918308
Firma: RR GAMBIT, d.o.o., računal-

niške storitve, Savska 3, Ljubljana
Skrajšana firma: RR GAMBIT, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Savska 3
Osovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Domijan Aljoša, Ljublja-

na, Smrtnikova 5, in Šinkovec Dušan, Ljub-
ljana, Melinkova 31, vstopila 20. 9. 1995,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Domijan Aljoša in Šinkovec Dušan,
imenovana 20. 9. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 300 Proizvodnja pisarniških stro-
jev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3230 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina 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; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 652 Drugo finančno
posredništvo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 723 Ob-
delava podatkov; 7230 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-31396

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04566 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa OMICRON, podjetje za komercial-
ne posle pri uresničevanju funkcije blaga
in storitev, izvoz in uvoz ter izdelava in
predelava strojev za obrt in..., d.o.o., se-
dež: Dunajska 220a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07774/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5395917
Skrajšana  firma:  OMICRON,  d.o.o.,

Domžale
Sedež: Domžale, Hrastova 18.

Rg-31399

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04801 z dne 13. 10. 1995 pod št. vložka
1/26856/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918537
Firma:  NORRIS,  poslovne  storitve,

d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22
Skrajšana firma: NORRIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Dolamič Boris in Dola-

mič Marija, oba iz Ljubljane, Grobeljska
pot 11, vstopila 20. 9. 1995, vložila po
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dolamič Boris, imenovan 20. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 511 Po-
sredništvo; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 517 Druga trgovina na debelo;
6521 Finanči zakup (leasing); 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 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; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-31400

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04818 z dne 17. 10. 1995 pod št. vložka
1/26867/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5921236
Firma:  RÖFIX,  gradbeni  materiali,

d.o.o., Kočevska Reka
Skrajšana firma: RÖFIX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kočevska Reka, Kočevska Re-

ka 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: RÖFIX WEHINGER

BAUSTOFFWERK GESELLSCHAFT
m.b.H., Röthis, Badstrasse 23, vstop 19. 9.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lampe Konrad, Kočevje, Rudniška 94,
ki zastopa in predstavlja družbo brez omeji-
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tev, razen pri sklepanju poslov, katerih vred-
nost presega višino osnovnega kapitala
družbe, določeno z aktom o ustanovitvi, ter
pri sklepanju poslov, katerih predmet je ka-
kršenkoli predmet ali obremenjevanje ne-
premičnin. Take posle lahko sklepa le sku-
paj s prokuristom; prav tako ne sme kakor-
koli drugače obremenjevati ali razpolagati z
družbo, bodisi z njenim delom ali celoto, ter
prokurist Mlekusch Klaus, Villach, Samd-
wirt Weg 26, imenovana 19. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1995: 2664
Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opeme, ladij,
letal; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-31402

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04882 z dne 18. 10. 1995 pod št. vložka
1/26871/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5596742
Firma: SKIN, družba za opravljanje

drugih zavarovalnih poslov, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 1,502.010 SIT
Ustanovitelji: Kejžar Sonja, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 155, Bahar Roman, Ljublja-
na, Beblerjev trg 3, Pečenko – Logonder
Tanja, Škofja Loka, Podlubnik 155, Dopud-
ja Jovan, Kranj, Delavska 3, Pirnat Zdenka,
Ljubljana, Verovškova 44a, in Rožman Ru-
dolf, Ljubljana, Maroltova 6, vstopili 30. 6.
1993, vložili po 250.335 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kejžar Sonja, imenovana 25. 9. 1991,
ki zastopa družbo brez omejitev, in proku-
rist Bahar Roman, imenovan 30. 6. 1993.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/3200/00.

Rg-31405

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09493 z dne 26. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa  ART.A  AGENCY,  glasbeno-scenska
dejavnost, Ljubljana, d.o.o., sedež: Gra-
daška  14,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/24015/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah ter spremembo deležev in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5775191
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Avbelj Alenčica, Ljub-

ljana, Gradaška 14, vložila 1,495.000 SIT,
in Tavcar Franceska, Trieste, Via dei Miris-
sa n. 20, vložila 5.000 SIT – vstopili 30. 6.
1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31409

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09435 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa M & A CO., podjetje za trgovino, za-
stopanje in posredovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Trubarjeva 7, sedež: Trubarjeva 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15292/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo deležev in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5555868
Osnovni kapital: 1,925.574 SIT
Ustanovitelji: Lampič Andrej, Ljublja-

na, Ulica borcev za severno mejo 68, in
Tramšek Marko, Ljubljana, Pražakova 6,
vstopila 12. 12. 1991, vložila po 962.787
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31410

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09434 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa TASO, d.o.o., podjetje za organizira-
nje in izvajanje prometa blaga in stori-
tev, Gornji trg 24, Ljubljana, sedež: Gor-
nji  trg  24,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/23149/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo deležev in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5792045
Osnovni kapital: 1,541.600 SIT
Ustanovitelja: Gartner Biljana in Gart-

ner Roman, oba iz Ljubljane, Gornji trg 24,
vstopila 8. 3. 1993, vložila po 770.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31412

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09414 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa ALEJA-INŽENIRING, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Šmartinska 10, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14316/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo deležev,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5543762
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Draksler Saša, Ljubljana,

Povšetova cesta 106/c, in Bučar-Draksler
Nataša, Novo mesto, Mirana Jarca 17, vsto-
pila 14. 10. 1991, vložila po 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe je: projektiranje in so-
rodne tehnične storitve: prostorsko in urba-
nistično planiranje in projektiranje, projek-
tiranje gradbenih objektov, gradbeni inže-
niring, svetovanje na področju projektiranja
in inženiringa; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; svetovanje in posredova-

nje na področju prometa z nepremičninami;
finančno svetovanje in posredovanje; prire-
janje sejmov in razstav; raziskovalne in raz-
vojne storitve na področju arhitekture, grad-
beništva, urbanizma, kmetijskih in gozdar-
skih ved; založniška in časopisno založniška
dejavnost; turistično posredovanje; gostin-
ske storitve nastanitve, prehrane in druge
gostinske storitve; trgovina z živilskimi in
neživilskimi proizvodi na debelo in drobno
vseh trgovskih strok; posredniški, komisij-
ski, agentski in zastopniški posli na področ-
ju prometa blaga in storitev; proizvodnja in
popravila predmetov iz: lesa, plastike, barv-
nih kovin in izdelkov črne metalurgije; pro-
izvodnja: končnih lesenih izdelkov, zgotov-
ljenih tekstilnih izdelkov, igrač, športnih
rekvizitov; proizvodnja cvetja in okrasnih
rastlin; kmetijske storitve za rastlinsko pro-
izvodnjo; proizvodnja živilskih prozvodov;
izposoja športnih rekvizitov; gradbeništvo:
visoke in nizke gradnje, zaključna dela v
gradbeništvu; urejanje naselij in prostora:
urejanje stavbnega zemljišča, urejanje in
vzdrževanje ulic in prometnih poti, parkov,
zelenic in rekreacijskih površin; izdelava in
montaža namakalnih naprav; izdelava razi-
skovalnih vrtin; izdelava vodnjakov za za-
jem podtalnice in druga hidrogeološka dela;
proizvodnja vseh vrst živilskih proizvodov.

Rg-31415

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09329 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa ZAM, Trgovsko, proizvodno in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
49,  sedež:  Tržaška  49,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/13863/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5840775
Osnovni kapital: 2,092.000 SIT
Ustanovitelj: Zelinka Janez, Ljubljana,

Pokopališka 22, vstop 11. 11. 1991, vložek
2,092.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31417

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09315 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa PLAMI, d.o.o., storitve, trgovina, Pro-
izvodnja, uvoz, izvoz, Ljubljana, Kriva
pot 25a, sedež: Kriva pot 25a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23249/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5788242
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Bogdan, Ljublja-

na, Kriva pot 25a, vstop 20. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31418

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09226 z dne 28. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa IRTAS, Inženiring, razvoj, trgovina,
aplikacije, sistemi, d.d., Ljubljana, Ope-
karska 11, sedež: Opekarska 11, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12548/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
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nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5489750
Osnovni kapital: 28,000.000 SIT.

Rg-31419

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08253 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa SOL, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
sedež: Riharjeva 15, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02228/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5288592
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Darko in Tomšič

Marko, izstopila 20. 5. 1994; Jefić V. Milo-
van, Ljubljana, Beblerjev trg 10, vstopil
25. 6. 1989, vložil 1,503.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Novak Darko in Tomšič Marko,
razrešena 20. 5. 1994; direktor Jefić V. Mi-
lovan, ki od 20. 5. 1994 zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-31420

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08226 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa AZIJA CENTER, podjetje za biokul-
turo, svetovanje in trgovino, d.o.o., sedež:
Polanškova 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/08053/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5393507
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanoviteljica: Rožman Marija, Ljub-

ljana, Mlinska pot 14, vstop 7. 8. 1990, vlo-
žek 1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31422

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08222 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa ŠUMI & KLEP, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Šlandrova 4, Ljubljana,
sedež: Šlandrova 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17848/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5605857
Osnovni kapital: 1,608.385 SIT
Ustanovitelja: Šumi Milojka, Ljubljana,

C. na Brdo 13, vstopila 3. 4. 1992, in Klep
Adolf, Ljubljana, Puhova 3, vstopil 6. 5.
1994, vložila po 804.192,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Klep
Adolf, imenovan 6. 5. 1994 za pomočnika
direktorja, ki zastopa družbo neomejeno.

Rg-31423

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08215 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu vpi-

sa 7 SEDMICA, Uvozno izvozno podjetje
za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Gradnikove brigade 10, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12775/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5516161
Osnovni kapital: 1,501.478 SIT
Ustanoviteljica: Cimperšek Dragica,

Ljubljana, Kunaverjeva 12, vstop 30. 5.
1991, vložek 1,501.478 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-31424

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08213 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa MAKS, knjigovodski servis, Ivančna
Gorica,  d.o.o.,  sedež:  Ferda  Vesela  12,
Ivančna Gorica, pod vložno št. 1/09209/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5434181
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Antončič Marija, Ivanč-

na Gorica, Ferda Vesela 12, vstop 10. 10.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-31425

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08210 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa  MERKANTIL, Podjetje  za  grafične
storitve, marketing in svetovanje, d.o.o.,
Potočnikova 2a, Ljubljana, sedež: Potoč-
nikova  2a,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02443/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in firme ter po-
večanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5300304
Firma: MERKANTIL, Podjetje za gra-

fične storitve, marketing in svetovanje,
d.o.o., Povšetova 12, Ljubljana

Skrajšana firma: MERKANTIL, d.o.o.,
Povšetova 12, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Povšetova 12
Osnovni kapital: 1,551.042 SIT
Ustanovitelji: Golovrški Štefan, vložil

1,312.142 SIT, Golovrški Slavica, vložila
10.000 SIT, in Golovrški Dušan, vložil
228.900 SIT, vsi iz Ljubljane, Melikova 8,
vstopili 1. 9. 1989, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-31426

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08197 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa 7 TRADE, Export-import podjetje za
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Na trati
11, Ljubljana, pod vložno št. 1/20852/00
vpisalo v sodi register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5699690
Osnovni kapital: 1,500.002 SIT
Ustanovitelji: Koncut Aleš, Ljubljana,

Kneza Koclja 7, Pečjak Rafael, Ljubljana,

Ježica 12, Čoklec Matjaž, Ljubljana, Zadni-
karjeva ulica 12, in Zaletel Janez, Ljublja-
na, Stanežiče 7, vstopili 7. 12. 1992, vložili
po 375.000,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Izda Igor, izstopil 1. 5. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Izda
Igor in Janežič Ines, razrešena 1. 5. 1994,
kot pomočnika direktorja; zastopnik Zaletel
Janez, imenovan 1. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-31429

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06984 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa REZ-LES, d.o.o., podjetje za trgovino,
servis in zastopanje, Moše Pijadejeva 29,
Ljubljana,  sedež:  Moše  Pijadejeva  29,
Ljubljana, pod vložno št. 1/0828/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462983
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mihelič Irena, vstopila

14. 1. 1991, vložila 235.000 SIT, in Mihelič
Matjaž, vstopil 10. 5. 1994, vložil 1,265.000
SIT, oba iz Ljubljane, Šarhova 32, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mihelič Matjaž, imenovan 10. 5.
1994, kot poslovodni pooblaščenec ne sme
brez izrecnega pisnega pooblastila odtujiti
ali obremeniti nepremičnine, prevzeti me-
ničnih in poroštvenih obveznosti, najeti po-
sojila ali se spustiti v spor. Pooblastilo traja
nedoločen čas do preklica.

Dejavost, vpisana 13. 7. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 501 Trgovina z motornimi vozi-
li; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 504 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-31430

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06982 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa MA-PLESK, d.o.o., podjetje za zaključ-
na in obrtniška dela v gradbeništvu, Ljub-
ljana, Primožičeva 1, sedež: Primožičeva
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/21902/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo deležev, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5741157
Osnovni kapital: 1,509.063 SIT
Ustanovitelja: Horvat Andrej, vložil

1,345.543 SIT, in Horvat Marija, vložila
163.520 SIT, oba iz Ljubljane, Primožičeva
1, vstopila 18. 11. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

Naslednja dejavnost se briše: zunanja tr-
govina: izvoz in uvoz – prehrambenih pro-
izvodov, neprehrambenih proizvodov.

Dejavnost podjetja se odslej glasi: za-
ključna in obrtniška dela v gradbeništvu:
slikopleskarstvo, parketarstvo in polaganje
talnih oblog, druga gradbenoobrtniška dela
pri izgradnji novih, vzdrževanju in adapta-
ciji obstoječih stanovanjskih in drugih
zgradb in objektov; trgovina: trgovina na
veliko in malo z blagom po nomenklaturi
trgovskih strok – s prehrambenimi proizvo-
di, z neprehrambenimi proizvodi.

Rg-31434

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06656 z dne 20. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa OPREMAINVEST, projektni in inve-
sticijski inženiring ter opremljanje objek-
tov, zaključna in obrtna dela v gradbe-
ništvu, Ljubljana, d.o.o., sedež: Večna pot
2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.  1/03003/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5327695
Osnovni kapital: 3,018.000 SIT
Ustanovitelj: Šemrov Milan, Ljubljana,

Večna pot 2, vstop 10. 11. 1989, vložek
3,018.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31435

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06948 z dne 27. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa PIL, Procesni inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tavčarjeva 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04010/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5633320
Firma: PIL, Ivanuš in partnerji, proce-

sni inženiring, d.o.o., Tavčarjeva 6, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: PIL, Ivanuš in part-
nerji, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Doganoč Milan, izstop

16. 5. 1994; Ivanuš Marko, Ljubljana, Tav-
čarjeva 6, vstop 20. 12. 1989, vložek 2.000
SIT, in Ivanuš Alenka, Ljubljana, Jakčeva
ul. 8, vstop 16. 5. 1994, vložek 1.000 SIT –
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost se razširi na: trgovino na veli-
ko in malo z neživilskimi proizvodi.

Dejavnost se sedaj glasi: inženiring, pro-
jektiranje in svetovanje s področja meril-
no-regulacijskih sistemov ter računalniške-
ga nadzora procesov; proizvodnja in proda-

ja računalniških sistemov; trgovina na veli-
ko in malo z neživilskimi proizvodi.

Rg-31436

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06636 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa ZELENI DOM, prodajno izvajalski in-
ženiring, d.o.o., Kočevje, sedež: Heroja
Marinclja  5,  Kočevje,  pod  vložno  št.
1/08429/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in dejavnosti,
zastopnika in povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5415730
Sedež: Kočevje, Reška cesta 12
Osnovni kapital: 2,453.000 SIT
Ustanovitelja: Rajsar Franc, Kočevje,

Heroja Marinclja 5, in Maršič Mojca, Ko-
čevje, Turjaška 16, vstopila 20. 8. 1990, vlo-
žila po 1,226.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Maršič Mojca, imenovana 12. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se v celoti spremeni, tako da
se odslej glasi: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh
trgovskih strok; trgovina na debelo v tranzi-
tu; storitve v prometu blaga in storitev, od
tega: zastopanje, posredništvo in komisijski
posli, komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev, storitve
reklame in ekonomske propagande, storitve
raziskovanja tržišč ter dajanja in uporabe
informacij in znanja v gospodarskem poslo-
vanju; inštalacijska, obrtniška in zaključna
dela v gradbeništvu; izgradnje, rekonstruk-
cije, adaptacije in popravila vseh vrst zgradb
visoke in nizke gradnje; projektiranje grad-
benih objektov, z izdelavo tehnične doku-
mentacije; ostalo projektiranje z izdelavo
tehnične dokumentacije; organizacija in po-
sredovanje v izgradnji kompletnih gospo-
darskih in drugih objektov, vključno z orga-
nizacijo financiranja – inženiring; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve in
svetovanje; poslovne storitve, od tega: knji-
govodske in računovodske storitve in sveto-
vanje; administrativne storitve s fotokopira-
njem in razmnoževanjem, organiziranje raz-
stav, sejmov in seminarjev, preverjanje bo-
nitete in solventnosti pravnih subjektov;
gostinstvo in turizem, turistično posredova-
nje.

Naslednje dejavnosti se brišejo: vse do-
slej registrirane dejavnosti, vljučno z zuna-
njetrgovinskimi dejavnostmi (obstoječi reg.
list št. 4).

Rg-31441

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06610 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa SIMT, servis, inženiring, marketing,
trgovina, d.o.o., sedež: Einspielerjeva 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05216/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža in zastopnika ter po-
večanje  osnovnega  kapitala  s  temile  po-
datki:

Matična š.: 5331552

Firma: SIMT, družba za servis, inženi-
ring, marketing in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Gornji Rudnik II/2

Skrajšana firma: SIMT, d.o.o., Ljublja-
na

Sedež: Ljubljana, Gornji Rudnik II/2
Osnovni kapital: 10,406.000 SIT
Ustanovitelj: Primec Boštjan, Grosuplje,

Rožna dolina 5a, vstop 13. 12. 1989, vložek
10,406.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kraigher Marko, Mengeš, Kidričeva
83, Trzin, imenovan 11. 5. 1994, zastopa
družbo neomejeno; direktor Primec Bošt-
jan, razrešen 11. 5. 1994.

Rg-31442

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06606 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu vpisa
PAJKON, podjetje za proizvodnjo, tekstil-
ni inženiring in trgovino, d.o.o., Novi lazi 5,
Kočevska Reka, sedež: Novi lazi 5, Kočev-
ska Reka, pod vložno št. 1/20760/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5695171
Osnovni kapital: 1,631.328 SIT
Ustanoviteljici: Vlašič Jožica, Kočevje,

Podgorska 49, in Malnar Milojka, Kočevje,
Ljubljanska 25, vstopili 22. 12. 1992, vloži-
li po 815.664 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-31445

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06587 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa FANTASY 2000, podjetje za finance in
posredovanje,  d.o.o.,  Vrhnika,  Cesta
Krimskega odreda 23, sedež: Cesta Krim-
skega odreda 23, Vrhnika, pod vložno št.
1/05373/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5354013
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Serini Karel, Vrhnika, Ce-

sta na polju 12, vstop 27. 2. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31446

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06586 z dne 22. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa VISTON, Podjetje za trgovino, stori-
tve in proizvodnjo, d.o.o., Rob, Mački 25,
sedež:  Mački  25,  Rob,  pod  vložno  št.
1/22188/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5742978
Osnovni kapital: 1,669.700 SIT
Ustanovitelja: Koselj Stanislav in Koselj

Helena, oba iz Ljubljane, Beblerjev trg 1,
vstopila 30. 3. 1993, vložila po 834.850 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31447

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/06585 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa  PROMATIK,  Procesna  avtomatika,
d.o.o.,  Ljubljana,  Rožna  dolina,  Cesta
XXI/7b,  sedež:  Rožna  dolina  Cesta
XXI/7b,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/04169/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in de-
javnosti ter povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5316073
Firma: PROMATIK, Procesna avtoma-

tika, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Kleče 16
Sedež: Ljubljana, Cesta v Kleče 16
Osnovni kapital: 6,293.000 SIT
Ustanovitelj: Savič Marjan, Ljubljana,

Rožna dolina, Cesta XXI/7b, vstop 24. 1.
1990, vložek 6,293.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost se odslej glasi: inženiring na
področju procesne avtomatike, ki obsega;
svetovanje, projektiranje, izvajanje del, nad-
zor, spuščanje v obratovanje, šolanje kadra,
servis, nakup in dobavo reprodukcijskega
materiala, naprav in opreme za objekte, ki
jih izvaja; proizvodnja; proizvodnja elek-
tronske merilne in regulacijske opreme in
računalniške strojne in programske opreme;
trgovanje na debelo in drobno z neživilski-
mi izdelki: elektrotehnični in elektronski
aparati, radijski in TV sprejemniki, elektro-
tehnični stroji, naprave in oprema in elek-
trotehnični material; opravljanje finančno
računovodskih storitev; zastopanje tujih
firm; servis uvožene opreme; izvoz in uvoz
neprehrambenih izdelkov in storitev; agen-
cijske storitve.

Rg-31449

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06564 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa Me-jan, d.o.o., podjetje za servis in
popravilo regalnih in mostnih dvigal, tr-
govino, izvoz-uvoz, inženiring, zastopa-
nje tujih firm, Kamnik, sedež: Kidričeva
62, Kamnik, pod vložno št. 1/15441/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5578744
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelj: Mesarič Janez, Kamnik,

Kidričeva 62, vstop 14. 2. 1992, vložek
1,526.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31450

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06562 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa LARGO, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, trgovino živilskih in neživilskih pro-
izvodov, marketing, storitve, gostinstvo...,
Ljubljana,  Linhartova  82,  sedež:  Lin-
hartova  82,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/08130/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in priimka
ustanoviteljice ter povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5394490
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Križman Irena, Ljublja-

na, Linhartova 82, vstop 3. 9. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnostim se dopišejo naslednje deja-
vnosti: trgovina v tranzitu; prodaja na tere-
nu; pekarne; gradbene storitve; prevoz pot-
nikov s taksi vozili; prevoz blaga in oseb v
cestnem prometu; rent-a-car; teoretično in
praktično poučevanje za voznike motornih
vozil; storitve avtomehanične delavnice; av-
topralnice; storitve kovinskopredelovalne
obrti; opravljanje storitev vseh hišnih in dru-
gih opravil in popravil (napeljevanje elek-
trične in vodovodne napeljave, montaža po-
hištva, polaganje keramičnih ploščic, čišče-
nje bojlerjev, popravila ogrevalnih teles...);
izposoja filmov-videoteke; organizacijske
storitve: zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev, poučevanje tujih je-
zikov, poslovno-administrativne storitve in
svetovanja, komercialni posli v funkciji pro-
meta blaga in storitev, svetovanje in oprav-
ljanje storitev na področju organizacije de-
lovnih procesov, tehnoloških postopkov in
materialov na področju poslovnih, komer-
cialnih, finančnih in drugih razmerij, pro-
jektiranje, inženiring ter svetovanje v zvezi
s tehnično tehnološkimi dejavnostmi, za-
stavljalnice, prometno-agencijske storitve,
menjalniški posli; kozmetični, frizerski in
fitness saloni; industrijsko oblikovanje, uni-
katno oblikovanje, grafično oblikovanje, iz-
delava tehnične dokumentacije in s tem po-
vezano svetovanje na področju razvoja in-
dustrijskih proizvodov; založništvo in gra-
fična dejavnost; storitve fotokopiranja,
preslikavanja ter drugih podobnih storitev;
klanje, predelava in obdelava mesa ter paki-
ranje in konzerviranje mesa in mesnih iz-
delkov; predelava, obdelava, konzerviranje
in pakiranje zelenjave in sadja ter zdelkov
iz njih; predelava, konzerviranje in pakira-
nje mleka in mlečnih izdelkov; kmetijstvo:
živinoreja, poljedelstvo; proizvodnja: grad-
bene opreme in materiala, betonskih, kovin-
skih izdelkov in polizdelkov; konsignacij-
ski posli v zunanjetrgovinskem prometu bla-
ga in storitev; organiziranje in izvajanje za-
stopniških in posredniških poslov s tujimi
fizičnimi in pravnimi osebami; opravljanje
turističnih poslov s tujino; opravljanje go-
stinskih storitev s tujino; prevoz blaga in
oseb v mednarodnem cestnem prometu;
mednarodna špedicija.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
izvodnja končnih tekstilnih proizvodov, tek-
stilne in volnene konfekcije, izdelava peri-
la, izdelava dekorativnih predmetov iz lesa,
tekstila, volne, protja papirja, plastike in us-
nja – blazine, modni dodatki, tapiserije, go-
belini, slike in ikebane iz suhega cvetja,
igrače, keramika, zavese, svečniki, lampio-
ni iz papirja; trgovina na drobno in debelo
neživilskih proizvodov, in sicer: lastnih pro-
izvodov in še: tekstil, volna, metražno bla-
go, tekstilna in usnjena konfekcija, računal-
niki, bela tehnika, kovinsko in elektroteh-
nično blago, kurivo in gradbeni material,
keramika, steklo, porcelan, barve, laki, ke-
mikalije, knjige, pisarniški material in pri-
bor, aparature, faksi, telefoni, avdio-video
oprema, izdelki za šport, lov in kampiranje,
antikvitete, izdelki domače in umetne obrti,
rezani in okrogli les, pohištvo, kozmetika;
trgovina z vozili, deli in priborom; trgovina
s predmeti iz barvastih in plemenitih kovin
– nakit, bižuterija, ure; komisijske prodajal-
ne in posredništvo; trgovina v reeksportu;

trgovina in posredovanje z nepremičnina-
mi; trgovina na drobno in debelo živilskih
proizvodov (meso, ribe, perutnina, kava,
žgane pijače, brezalkoholne pijače, mleko,
mlečni izdelki in ostalo); prodaja in posre-
dovanje idej; storitve raziskovanja tržišča,
kreiranje ekonomske propagande, reklame,
realizacija propagandnih načrtov, priprava
in prezentiranje plakatov in reklamnih pa-
nojev, aranžiranje in organiziranje razstav,
sejmov in standov, marketing; leasing posli
– zakup avtomobilov, motorjev in računal-
nikov, športne opreme; izdelava in popravi-
la tekstilnih predmetov; notranji interier sta-
novanj, poslovnih prostorov; posredništvo
in pretok informacij med poslovnimi part-
nerji; turizem – turistično posredovanje –
biroji, storitve, organizacije in posredova-
nje potovanj, izletov, ekskurzij in drugih
turističnih aranžmajev doma in v tujini; po-
sredovanje turistov v indivdualne objekte,
igralnice z igralnimi aparati, organizacija
iger na srečo; organiziranje sejmov s pro-
gramom, folklornih običajev in podobno;
gostinstvo – hoteli, moteli turistična naselja
s sezonskim poslovanjem, kampi, preno-
čišča, gostilne, bifeji – catering in potujoči
bifeji; planinski domovi, kamp prikolice, go-
stinske storitve prehrane, sampostrežne re-
stavracije; organiziranje večjih gostinskih
prireditev – kavarne, bari in podobno; trgo-
vina v tranzitu; prodaja na terenu; pekarne;
gradbene storitve; prevoz potnikov s taksi
vozili; prevoz blaga in oseb v cestnem pro-
metu; rent-a-car; teoretično in praktično
poučevanje za voznike motornih vozil; sto-
ritve avtomehanične delavnice; avtopralni-
ce; storitve kovinskopredelovalne obrti;
opravljanje storitev vseh hišnih in drugih
opravil in popravil (napeljevanje električne
in vodovodne napeljave, montaža pohištva,
polaganje keramičnih ploščic, čiščenje boj-
lerjev, popravila ogrevalnih teles...); izpo-
soja filmov-videoteke; organizacijske stori-
tve: zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev, poučevanje tujih jezikov,
poslovno-administrativne storitve in sveto-
vanja, komercialni posli v funkciji prometa
blaga in storitev, svetovanje in opravljanje
storitev na področju organizacije delovnih
procesov, tehnoloških postopkov in mate-
rialov na področju poslovnih, komercialnih,
finančnih in drugih razmerij, projektiranje,
inženiring ter svetovanje v zvezi s tehnično
tehnološkimi dejavnostmi, zastavljalnice,
prometno-agencijske storitve, menjalniški
posli; kozmetični, frizerski in fitness saloni;
industrijsko oblikovanje, unikatno obliko-
vanje, grafično oblikovanje, izdelava teh-
nične dokumentacije in s tem povezano sve-
tovanje na področju razvoja industrijskih
proizvodov; založniška in grafična dejav-
nost; storitve fotokopiranja, preslikavanja
ter drugih podobnih storitev; klanje, prede-
lava in obdelava mesa ter pakiranje in kon-
zerviranje mesa in mesnih izdelkov; prede-
lava, obdelava, konzerviranje in pakiranje
zelenjave in sadja ter izdelkov iz njih; pre-
delava, konzerviranje in pakiranje mleka in
mlečnih izdelkov; kmetijstvo: živinoreja,
poljedelstvo; proizvodnja: gradbene opre-
me in materiala, betonskih, kovinskih izdel-
kov in polizdelkov; konsignacijski posli v
zunanjetrgovinskem prometu blaga in stori-
tev; organiziranje in izvajanje zastopniških
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in posredniških poslov s tujimi fizičnimi in
pravnimi osebami; opravljanje turističnih
poslov s tujino; opravljanje gostinskih sto-
ritev s tujino; prevoz blaga in oseb v med-
narodnem cestnem prometu; mednarodna
špedicija.

Rg-31453

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06550 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa CARINAGENT, Svetovanje pri cari-
njenju  in  trgovina,  d.o.o. , Športna  7,
Ljubljana, sedež: Športna 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06817/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti in povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5367379
Osnovni kapital: 1,862.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Vinko, Ljublja-

na, Športna 7, vstop 17. 4. 1990, vložek
1,862.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni s: trgovino na de-
belo in drobno z živilskimi izdelki vseh tr-
govskih strok.

Dejavnost je odslej: zastopanje, agencij-
ske in posredniške storitve v blagovnem pro-
metu; ekonomske, komercialne in organiza-
cijske storitve; knjigovodske in računovod-
ske storitve; obdelava podatkov za carinje-
nje; svetovanje pri carinjenju blaga in
storitev in izdelava elaboratov za carinjenje
in izvajanje carinjenja v tujem imenu in za
tuj račun; trgovina na debelo in drobno iz
naslednjih trgovskih strok: trgovina z neži-
vilskimi izdelki, od tega; tekstilni izdelki,
konfekcija in izdelki iz krzna, vrvarski iz-
delki, izdelki iz konoplje in jute, obutev in
potrebščine, gumijasti izdelki, izdelki iz
kavčuka in plastičnih mas, usnje, sedlarski
in jermenarski izdelki ter potrebščine, suro-
ve kože, volna in krzno, kovinski in žele-
zarskih izdelki, valjani in vlečeni izdelki
črne in barvaste metalurgije, elektrotehnič-
ni in elektronski aparati, radijski in TV spre-
jemniki, stroji, deli in potrebščine, elektro-
tehnični stroji, naprave, oprema in elektro-
tehnični material ter svetilna telesa, gradbe-
ni, sanitarni, instalacijski in ogrevalni
material, pohištvo, keramika, steklo in por-
celan ter plastični izdelki, kemični izdelki,
laki, barve in potrebščine, knjige in muzika-
lije, papir, šolski in pisarniški material, dro-
gerijsko blago, tobačni izdelki, vžigalice in
potrebščine, fotografski in kinematografski
aparati, instrumenti in aparati za potrebe
izobraževanja, znanstvenega raziskovanja in
za poklicno uporabo, galanterija, bižuterija,
bazarsko blago ter igrače, glasbila, po-
trebščine in muzikalije, parfumerijsko in
kozmetično blago, ure in izdelki iz plemeni-
tih kovin, izdelki za šport, lov, ribolov in
kampiranje, izdelki, oprema in potrebščine,
namenjeni za osebno varstvo pri delu, proti-
požarno varstvo ter splošno ljudsko obram-
bo, kmetijski stroji in orodje, umetna gnoji-
la, semena, sadilni material in sredstva za
zaščito rastlin in živali, industrijske rastli-
ne, filatelija in potrebščine, starine in umet-
nine, izdelki domače in umetne obrti, mo-
torna vozila, deli in potrebščine, nafta in
naftni derivati, tehnična oprema in rezervni
deli, orodja in potrebščine, reprodukcijski

material za oskrbovanje proizvodnje, obrti,
infrastrukturnih in storitvenih dejavnosti;
uvoz in izvoz neživilskih izdelkov iz okvira
dejavnosti podjetja; posredovanje in zasto-
panje v zunanjetrgovinskem prometu blaga
in storitev v okviru dejavnosti podjetja;
mednarodna špedicija; trgovina na debelo
in drobno z živilskimi izdelki vseh trgov-
skih strok.

Rg-31454

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06538 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa NETLINK, Računalništvo in komuni-
kacije, d.o.o., Ljubljana, sedež: Letališka
33, Ljubljana, pod vložno št. 1/20642/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5716675
Osnovni kapital: 1,514.974 SIT
Ustanovitelj: Djurica Miško, Ptuj, Kaju-

hova ulica 3, vstop 21. 12. 1992, vložek
1,514.974 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31461

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/0516 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa ELINST, podjetje za elektro projekti-
ranje, Trbovlje, d.o.o., sedež: Ul. 1. junija
25, Trbovlje, pod vložno št. 1/08521/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5420865
Osnovni kapital: 2,445.747 SIT
Ustanovitelj: Rodić Rajko, Trbovlje, Ke-

šetova 7, vstop 10. 9. 1990, vložek
2,445.747 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31464

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06523 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa C & R TRADING, trgovina, gostinstvo
in storitve, d.o.o., sedež: Ob Savi 54, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5464145
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Runovc Franc, Ljubljana,

Ob Savi 54, vstop 20. 11. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31465

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06522 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa PUMEX, trgovsko-proizvodno podjet-
je,  d.o.o.,  sedež:  Dolenjska  cesta  148,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20340/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5309077
Osnovni kapital: 8,588.000 SIT
Ustanovitelja: Šeško-Bregar Milena,

vstopila 20. 12. 1989, in Bregar Bruno, vsto-
pil 1. 10. 1990, oba iz Ljubljane, Dolenjska

cesta 148, vložila po 4,294.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-31466

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06519 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa ATICA, podjetje za proizvodnjo in tr-
govino,  Komenda,  Moste  86,  Kamnik,
d.o.o.,  sedež:  Moste  86,  Komenda,  pod
vložno št. 1/03053/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
skrajšane firme ter povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5327431
Firma: ATICA, podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Komenda
Skrajšana  firma:  ATICA,  d.o.o.,  Ko-

menda
Osnovni kapital: 2,139.000 SIT
Ustanovitelja: Šmid Pavel, oec., vložil

1,973.700 SIT, in Šmid Vanda, vložila
219.300 SIT, oba iz Komende, Moste 86,
vstopila 18. 11. 1989, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-31467

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06493 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa MA PREMISA, d.o.o., podjetje za gro-
sistično trgovino, marketinške in knjigo-
vodsko-finančne storitve, izvoz-uvoz, se-
dež: Gubčeva 10, Litija, pod vložno št.
1/19961/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev
in osnovnega kapitala ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5677505
Firma: MA PREMISA, d.o.o., Podjetje

za trgovino na drobno in veliko in raču-
nalniški inženiring

Osnovni kapital: 1,557.600 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Marija, izstop

11. 5. 1994; Vidmar Aleš, Ljubljana, Gub-
čeva 10, vstop 11. 5. 1994, vložek 1,557.600
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 511 Posredništvo;
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; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
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govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 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;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 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; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5133 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 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; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 726 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 744 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-31468

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06497 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa PROPULSE, Električni pogoni, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v Gorice 40, sedež: Ce-
sta v Gorice 40, Ljubljana, pod vložno št.
1/21610/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, sprememo skrajšane firme in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5727286
Skrajšana firma: PROPULSE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanovitelja: Markič Miro, Mengeš, Ki-

dričeva 29, Trzin, in Zorič Miro, Dol, Seno-
žeti 41f, vstopila 15. 2. 1993, vložila po
776.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31469

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06491 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa NAJA, proizvodnja, trgovina, zastopa-

nje, storitve, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Be-
ričevo 46, Dol pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/08535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5419212
Firma: NAJA, proizvodnja, trgovina,

zastopanje,  storitve,  uvoz-izvoz,  d.o.o.,
Dol pri Ljubljani

Skrajšana firma: NAJA, d.o.o., Dol pri
Ljubljani

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škrajnar Marko, Dol pri

Ljubljani, Beričevo 46, vstop 8. 8. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31470

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06485 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa PRINTAT, podjetje za sitotisk in trgo-
vino, d.o.o., Domžale, sedež: Stranska 9,
Domžale, pod vložno št. 1/13613/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža in osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5570000
Firma: PRINTAT, podjetje za sitotisk

in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  PRINTAT,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Cesta 13. julija 62
Osnovni kapital: 1,606.000 SIT
Ustanovitelj: Šubelj Aleš, Ljubljana, Ce-

sta 13. julija 62, vstop 7. 10. 1991, vložek
1,606.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31478

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06450 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa CODE, d.o.o., servis, trgovina, turi-
zem, Ljubljana, Jana Husa 23, sedež: Ja-
na  Husa  23,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07436/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5386268
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vrbinc Tomaž, vstopil

12. 6. 1990, in Štrus Mitja, vstopil 5. 9. 1991,
oba iz Ljubljane, Jana Husa 23, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31481

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06430 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa ZIRD, trgovina, zastopstvo, marketing,
import-export, d.o.o., Krka, Krka 20a, se-
dež:  Krka  20a,  Krka,  pod  vložno  št.
1/18026/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5613256
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zavodnik Drago, Krka 20a,

vstop 3. 4. 1992, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.
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Rg-31483

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06428 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa CLINEX, Podjetje za čiščenje objek-
tov in opreme, d.o.o., Ljubljana, Bratov
Učakar 126, sedež: Bratov Učakar 126,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13597/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5541182
Firma:  CLINEX,  d.o.o.,  Podjetje  za

čiščenje objektov in opreme, Ljubljana,
Smrtnikova 3

Skrajšana firma: CLINEX, d.o.o., Ljub-
ljana, Smrtnikova 3

Sedež: Ljubljana, Smrtnikova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šimenc Ivan, Ljubljana,

Smrtnikova 1, vstop 15. 6. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šimenc Dušan, izstop 3. 5. 1994.

Dosedanja dejavnost se razširi še na: tr-
govinsko dejavnost (trgovina na debelo, tr-
govina na drobno, trgovinske storitve); fi-
nančno računovodske storitve; zaključna de-
la v gradbeništvu; dejavnost fotokopiranja;
presnemavanje avdio-video in računalniških
posnetkov in njihovo izposojo; gostinsko
dejavnost.

Dejavnost družbe se odslej glasi: čišče-
nje objektov in opreme; zaščita lesa in po-
dov; varovanje objektov in drugega premo-
ženja; vodenje poslovnih knjig; industrijsko
grafično in modno oblikovanje; zajemanje
podatkov o stanju okolja in njegovega var-
stva; priprava, študij in svetovanje na po-
dročju EKO sistema ter priprava in izvedba
akcij na področju varstva okolja; trgovinska
dejavnost (trgovina na debelo, trgovina na
drobno, trgovinske storitve); finančno raču-
novodske storitve; zaključna dela v gradbe-
ništvu; dejavnost fotokopiranja; presnema-
vanje avdio-video posnetkov in računal-
niških posnetkov in njihova izposoja; go-
stinska dejavnost.

Rg-31484

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06427 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa PIPO, Trgovsko podjetje, d.o.o., Šen-
tvid pri Stični 5a, Šentvid pri Stični, se-
dež: Šentvid pri Stični 5a, Šentvid pri Stič-
ni, pod vložno št. 1/12026/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5482364
Osnovni kapital: 1,762.000 SIT
Ustanovitelja: Drobnič Janez in Drobnič

Marija, oba iz Šentvida pri Stični 5a, vsto-
pila 5. 3. 1991, vložila po 881.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo

z žiti, semeni in krmo; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-31487

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06421 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa M 5, podjetje za trgovino in zastopa-
nje, d.o.o., Ljubljana, Šišenska 2, sedež:
Šišenska  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/05180/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5335485
Osnovni kapital: 1,504.850 SIT
Ustanovitelj: Zupanc Milan, Ljubljana,

Šišenska 2, vstop 15. 2. 1990, vložek
1,504.850 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1995: 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2430 Proizvod-
nja kritnih barv, lakov in podobnih prema-
zov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje.

Rg-31488

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06415 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa EUROCOMP, d.o.o., Računalniški in-
ženiring, Medvode, sedež: Goričene 22h,
Medvode, pod vložno št. 1/10730/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in za-
stopnikov ter povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5840309
Firma: EUROCOMP, d.o.o., Računal-

niški inženiring, Ljubljana
Skrajšana firma: EUROCOMP, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Masarykova 14
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Seifrid Danilo, Domžale,

Sejmiška 23, vstop 27. 12. 1990, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žnidaršič Janko, izstop 30. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo:
Žnidaršič Janku, ki je bil razrešen 30. 5.
1994.

Rg-31492

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05632 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa A-PERFect, podjetje za računovodske,
finančne, ekonomske storitve ter svetova-
nje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Sloven-
čeva 95, sedež: Slovenčeva 95, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21323/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5729190
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Perušek Adela, Cerkni-

ca, Notranjska 39, vstop 4. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31582

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
93/06754 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa GRUNT, podjetje za trgovanje z živil-
skimi  in  neživilskimi  proizvodi,  d.o.o.,
Ljubljana, Litijska 31, sedež: Litijska 31,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20507/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev in deležev ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5697859
Osnovni kapital: 4,110.000 SIT
Ustanovitelji: UNICHEM, p.o., Ljublja-

na, Cilenškova 20, vstop 16. 11. 1992, vlo-
žek 1,644.000 SIT, UNICHEM ZOO, d.o.o.,
Ljubljana, Pšatnik 16, vstop 16. 11. 1992,
vložek 822.000 SIT, Grbec Anton, Ljublja-
na, Vrhovci, c. VIII/2, vstop 16. 11. 1992,
vložek 822.000 SIT, in Radivojevič Milo-
rad, Ljubljana, Cilenškova 20, vstop 10. 5.
1995, vložek 822.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1995: 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
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Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah.

Rg-31584

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02481 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa VAKA, mednarodno trgovsko podjet-
je, d.o.o., Hrastnik, Log 3, sedež: Log 3,
Hrastnik, pod vložno št. 1/09573/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5440220
Firma:  VAKA,  trgovina  in  storitve,

d.o.o., Log 1, Hrastnik
Skrajšna firma: VAKA, d.o.o., Log 1,

Hrastnik
Sedež: Hrastnik, Log 1
Osnovni kapital: 1,666.280 SIT
Ustanovitelja: Sotošek Drago, Ljublja-

na, Veličkova 14, in Mak Jože, Hrastnik,
Novi log 13, vstopila 19. 11. 1990, vložila
po 833.140 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mak
Jože, razrešen 20. 4. 1994 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni
tako, da se sedaj glasi: trgovina na drobno
živil in neživilskih proizvodov vseh trgov-
skih strok; posredništvo in zastopanje ter
komisijski posli na področju prometa blaga
in storitev; komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
avdio-video storitve, ki obsegajo presnema-
vanje video in avdio kaset, storitve snema-
nja z video kamero ter izposoja videokaset;
gostinske storitve prehrane; druge gostin-
ske storitve; managerske storitve; organiza-
cija kulturnih in kulturno zabavnih priredi-
tev.

Rg-31583

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01549 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa BELMET, trženje biroelektronike in
merilne tehnike, d.o.o., Ljubljana, Gram-
povčanova 55, sedež: Grampovčanova 55,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02804/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, deleža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5300878
Firma: BELMET, trženje biroelektro-

nike in merilne tehnike, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Prušnikova 95
Osnovni kapital: 32,074.961 SIT
Ustanovitelji: Kos Andrej, vložil

16,678.980 SIT, Kos Marko, vložil
3,848.995 SIT, in Kos Jurij, vložil 3,848.995
SIT, vsi trije iz Ljubljane, Grampovčanova
55, ter Pristov Janez, Ljubljana, Kolajbova
27, vložil 7,697.991 SIT – vstopili 13. 11.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost se dopolni z naslednjim: izva-
janje meritev na elektroinstalaciji in elek-
troopremi; organizacija in izvajanje dopol-

nilnega strokovnega usposabljanja; založ-
ništvo in prodaja publikacij za strokovno
usposabljanje; trgovina na drobno z biro
elektroniko in merilno tehniko ter pribo-
rom, orodjem in rezervnimi deli; certificira-
nje merilne opreme s področja osnovne de-
javnosti; notranja in zunanja špedicija;
transport blaga v cestnem prometu.

Dejavnost se tako glasi: proizvodnja
elektronskih naprav in aparatov, elektron-
ske merilne opreme, aparatov in komponent
računalniške tehnike, naprav avtomatizaci-
je in regulacije, telekomunikacijskih naprav,
biro in grafične opreme, avdio-video tehni-
ke in programskih osnov za omenjene na-
prave, vključujoč rezervne dele, potrošni
material in specialna orodja; trženje naprav
in aparatov ter ostalih proizvodov iz pro-
zvodne dejavnosti podjetja, iz proizvodnje
podjetja ter enakovrstnih poslovnih subjek-
tov, z enakovrstnimi poslovnimi subjekti in
končnimi potrošniki; organizacijsko tehnič-
ni inženiring pri izbiri naprav iz trgovinske
dejavnosti podjetja, širjenje tehnične kultu-
re in seznanjanje širokega kroga možnih po-
trošnikov z napravami in aparati iz trgovin-
ske dejavnosti; montiranje tehničnih celot
el. naprav iz trgovinske dejavnosti ter servi-
siranje le-teh; razvoj tehničnih izboljšav in
dodelav na napravah iz trgovinske dejavno-
sti podjetja in dvig kvalitete in zmogljivosti
ponujenih naprav; finančni inženiring; iz-
vajanje meritev na elektroinstalaciji in elek-
troopremi; organizacija in izvajanje dopol-
nilnega strokovnega usposabljanja; založ-
ništvo in prodaja publikacij za strokovno
usposabljanje; trgovina na drobno z biro
elektroniko in merilno tehniko ter pribo-
rom, orodjem in rezervnimi deli; certificira-
nje merilne opreme s področja osnovne de-
javnosti; notranja in zunanja špedicija;
transport blaga v cestnem prometu.

Rg-31586

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02903 z dne 10. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa MIZARSTVO GUNA, d.o.o., Trbovlje,
sedež: Partizanski vrh 25, Trbovlje, pod
vložno št. 1/23442/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5801346
Osnovni kapital: 1,706.104 SIT
Ustanovitelj: Guna Milan, Trbovlje, Par-

tizanski vrh 25, vstop 3. 5. 1993, vložek
1,706.104 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31587

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04332 z dne 7. 4. 1995 pri subjektu vpi-
sa  VBM,  Inženiring,  trgovina,  d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 156, sedež: Dunaj-
ska  156,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07257/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5394198
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slabe Marjan, Ljubljana

Dobrunje, Pot na Visoko 18, vstop 19. 4.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Petek-Slabe Vesna, izstop
1. 8. 1992.

Rg-31588

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04471 z dne 10. 6. 1995 pri subjektu vpisa
IMK INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA,
elektronsko tehtanje in elementi avtomati-
zacije,  d.o.o.,  Ljubljana,  Pot  na Hreše 7c,
sedež: Pot na Hreše 7c, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15914/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5572347
Osnovni kapital: 3,085.000 SIT
Ustanovitelj: Kodrič Matija, Nova Gori-

ca, Kidričeva 32, vstop 28. 12. 1991, vložek
3,085.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31589

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04472 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpisa
VIR 3 INŽENIRING, podjetje za vrednote-
nje,  inženiring  in  računalništvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ižanska cesta 280, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5749816
Osnovni kapital: 2,062.116,99 SIT
Ustanovitelji: Šeme Jože, Grosuplje, Bri-

nje c. II/4c, vložek 683.994,33 SIT, Blei-
weis Trsteniški Jorg, Ljubljana, Ižanska ce-
sta 280, vložek 687.123,33 SIT, in Horvat
Damir, Ljubljana, Gornji trg 5, vložek,
690.999,33 SIT – vstopili 25. 3. 1993, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-31590

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04473 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa  AVTOMEHANIKA  ŠTAUDOHAR,
d.o.o., Kralji št. 2, Stari trg pri Kolpi,
sedež: Kralji št. 2, Stari trg pri Kolpi, pod
vložno št. 1/23086/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5757860
Osnovni kapital: 1,506.270 SIT
Ustanovitelj: Štaudohar Emil, Kočevje,

Livold 34, vstop 6. 5. 1993, vložek
1,506.270 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31591

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04474 z dne 25. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa E – MITA, podjetje za trgovino in pro-
izvodnjo ekskluzivnih modnih izdelkov in
zastopanje tujih firm, d.o.o., sedež: Ulica
bratov Učakar 48, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05105/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5322626
Osnovni kapital: 2,602.000 SIT
Ustanoviteljica: Eremita Sonja, Ljublja-

na, Ulica bratov Učakar 48, vstop 27. 1.
1990, vložek 1,602.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-31593

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/04481 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa EUROTIME, trgovina in marketing,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Slovenska  56,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22036/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodaskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5741408
Osnovni kapital: 1,614.000 SIT
Ustanovitelja: Krevl Jurij, Ljubljana, Ilir-

ska cesta 22, vložil 1,291.200 SIT, in Ma-
sten Jelena, Ljubljana, Jakčeva 30, vložila
322.800 SIT – vstopila 19. 2. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-31594

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04483 z dne 24. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa INTERM, Podjetje za inženiring, sve-
tovanje in nadzor, d.o.o., Pernetova 16,
Trzin,  sedež:  Pernetova  16,  Trzin,  pod
vložno št. 1/13942/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5545447
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Žižek Anton, Mengeš, Per-

netova 6, Trzin, vstop 25. 11. 1991, vložek
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31595

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04495 z dne 24. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa PROJEST, trgovsko, proizvodno, uvoz-
no-izvozno podjetje, zastopanje, posredo-
vanje, d.o.o., Dolenjska c. 30, Ljubljana,
sedež:  Dolenjska  c.  30,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/04548/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5330092
Firma: PROJEST, trgovsko, proizvod-

no, uvozno-izvozno podjetje, zastopanje,
posredovanje, d.o.o, Ljubljana, Ul. Mar-
ka Šlajmerja 18

Sedež: Ljubljana, Ul. Marka Šlajmer-
ja 18

Osnovni kapital: 1,553.843,50 SIT
Ustanovitelja: Jere Zvonka, Ljubljana,

Ul. Marka Šlajmerja 18, in Jere Stanislav,
Ljubljana, Dolenjska c. 30, vstopila 15. 1.
1990, vložila po 776.921,75 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi na: embali-
ranje, pakiranje, dekoriranje, darila, go-
stinstvo in turizem.

Odslej opravlja družba naslednjo dejav-
nost: svetovanje, komercialno posredova-
nje, komercialno-finančno posredovanje; tr-
govina na debelo in drobno z živili in neži-
vili; posredovanje in zastopanje v notranje-
trgovinskem prometu; opravljanje prevozov
za lastne potrebe; proizvodno-storitveno ko-
vinsko predelovalna dejavnost; strugarstvo;
izdelovanje predmetov kovinske galanteri-
je; prodaja teh prozvodov in storitev na do-
mačem in tujem trgu; embaliranje, pakira-
nje, dekoriranje, darila; gostinstvo in turi-
zem; posredovanje pri trgovini na debelo in
drobno z živili in neživili; svetovanje, ko-
mercialo in finančno posredovanje v zuna-

njetrgovinskem prometu blaga in storitev
pri trgovini z motornimi vozili; uvoz in iz-
voz surovin, režijskega materiala in rezerv-
nih delov za tekoče in investicijsko vzdrže-
vanje ter opreme za lastne potrebe, potrebe
družbe in vseh ostalih pravnih in fizičnih
oseb; leasing; zastopstvo tujih firm in kon-
signacijska prodaja; prodaja blaga v brezca-
rinskih prodajalnah.

Rg-31597

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04569 z dne 1. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa EKIPO, podjetje za ekološke in poslov-
ne storitve, d.o.o., Trzin, Lobodova 12,
sedež: Lobodova 22, Trzin, pod vložno št.
1/18142/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5802482
Osnovni kapital: 1,504.600 SIT
Ustanovitelj: Morec Barbara, vložila

604.000 SIT, in Morec Jožefa, vložila
900.600 SIT, obe iz Ljubljane, Smoletova
12, vstopili 31. 3. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-31599

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05262 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpisa
ROSIL, podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Rocenska ul. 19, Ljubljana Šmartno,
sedež. Rocenska ul. 19, Ljubljana Šmartno,
pod vložno št. 1/16914/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme, se-
deža in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5622875
Firma: ROSIL, podjetje za proizvod-

njo in trženje, d.o.o., Ljubljana, Bravni-
čarjeva 11

Sedež: Ljubljana Šmartno, Bravničar-
jeva 11

Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanovitelji: Rožič Janez, Ljubljana

Šmartno, Rocenska ul. 19, vložek 969.600
SIT, Rožič Borut, Ljubljana Šmartno, Ov-
čakova 8, vložek 323.200 SIT, in Škof Ani-
ta, Ljubljana Šmartno, Rocenska ul. 21, vlo-
žek 323.200 SIT – vstopili 21. 3. 1992, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-31601

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05304 z dne 7. 9. 1995 pod št. vložka
1/26704/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5848164
Firma:  VK  MARKETING,  trgovina,

zastopanje in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  VK  MARKETING,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Stare Črnuče št. 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vavpotič Marko, Ljublja-

na, Stare Črnuče 12, in
Knafeljc Darinka, Ljubljana, Glavarjeva

12a, vstopila 27. 3. 1994, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vavpotič Marko, imenovan 27. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31603

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05349 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa  KOLAR  EXPORT  IMPORT,  d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Rožna  dolina,  Cesta
IX/43,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/15139/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5555876
Firma: KOLAR, export-import, pred-

stavništvo, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,347.170 SIT
Ustanovitelj: Kolarovič Dušan, Ljublja-

na, Rožna dolina, Cesta IX/43, vstop 23. 1.
1992, vložek 4,347.170 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi vseh trgovskih strok; ekonom-
sko-finančne, organizacijske in tehnološke
storitve; leasing; consulting; začasni izvoz
živilskega in neživilskega blaga; zastopanje
domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb;
opravljanje prevozov za lastne potrebe.

Rg-31604

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05584 z dne 6. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa GRADKOOP, Podjetje za proizvodnjo,
storitve,  inženiring  in  prodajo,  d.o.o.,
Ljubljana, Belokranjska 2, sedež: Belo-
kranjska  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/08050/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5394384
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Čoh Ivan, Ljubljana, Slape

144, vstop 3. 9. 1990, vložek 1,800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31605

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05587 z dne 6. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa SVILEA, podjetje za zastopanje, trgo-
vino in zunanjo trgovino, d.o.o., Murno-
va 19, Mengeš, sedež: Murnova 19, Men-
geš, pod vložno št. 1/14557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5557518
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nastran Marta in Nastran

Peter, oba iz Mengša, Murnova 19, vstopila
18. 11. 1991, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-31606

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05592 z dne 6. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa CONSAL, d.o.o., Podjetje za storitve
in trgovino, Kamnik, sedež: Oševek 15,
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Kamnik, pod vložno št. 1/18837/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5655617
Osnovni kapital: 1,654.000 SIT
Ustanovitelja: Mikuš Miro, Kamnik, Li-

varska 5, in Urankar-Erzar Marjana, Kam-
nik, Oševek 15, vstopila 25. 2. 1992, vložila
po 827.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-31609

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05641 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa OBJEKTINŽENIRING, Podjetje za in-
ženiring in marketing, d.o.o., Ljubljana,
Novo Polje, Cesta II/3a, sedež: Cesta II/3a,
Novo Polje, Ljubljana, pod vložno št.
1/07122/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5376467
Osnovni kapital: 1,662.971 SIT
Ustanovitelj: Čučnik Dušan, Trebnje,

Rimska 3, vstop 15. 5. 1990, vložek
1,662.971 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31611

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05651 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa GEOMER – MS, Podjetje za meritve,
projektiranje in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Pot v Mlake 4, sedež. Pot v Mlake 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10242/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, de-
javnosti in deležev ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5462398
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dernovšek Simon, Ljub-

ljana, Pot v Mlake 4, vstop 3. 12. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Živalič Marko, izstop 5. 5. 1994.

Dejavnost se odslej glasi: projektiranje
in izdelava tehnične dokumentacije; trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi v celoti; posredniške,
agencijske in zastopniške storitve; storitve
ekonomske propagande in reklame; pro-
izvodnja galanterije iz lesa, kovine in tek-
stila; projektiranje in sorodne tehnične sto-
ritve, zlasti prostorsko in urbanistično pla-
niranje in projektiranje; projektiranje grad-
benih objektov; izdelava tehnične
dokumentacije in inženiring; izmera in kar-
tiranje zemljišč; računalniške storitve, pro-
gramiranje in obdelava podatkov.

Rg-31612

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05652 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ŠTIMA, podjetje za kooperacijo,
trgovino, špedicijo, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Litijska 145, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-

bo osnovnega kapitala in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5552168
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Avsec Olga, Ljubljana,

Podlipoglav 25, vstop 9. 12. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se odslej glasi: storitve rekla-
me in ekonomske propagande; špedicija in
transport; turistično posredovanje (turistič-
ni uradi); posredovanje, zastopanje in ko-
misijski posli v prometu blaga in storitev,
trgovina na debelo in drobno v celoti z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi; projekti-
ranje in sorodne tehnične storitve, in to na-
slednje skupine: prostorsko in urbanistično
planiranje in projektiranje, projektiranje
gradbenih objektov; inženiring; storitve pra-
nja in čiščenja tekstila in ostalih artiklov.

Rg-31613

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05653 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa TIPEX, Podjetje za trgovino, inženi-
ring in proizvodnjo, d.o.o., sedež: C. v
Šmartno 51, Ljubljana, pod vložno št.
1/06768/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, skrajšane firme in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5368138
Firma: TIPEX, trgovina, inženiring,

proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TIPEX, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 2,103.000 SIT
Ustanovitelja: Hronc Janez, Ljubljana,

Cesta v Šmartno št. 51a, in Kovačič Stanko,
Ljubljana, Ulica Ane Ziherlove št. 4, vsto-
pila 30. 3. 1990, vložila po 1,051.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Podjetje opravlja naslednjo dejavnost: tr-
govina, blagovni promet (promet blaga na
veliko in malo): živila in neživila, storitve v
blagovnem prometu: posredovanje, komi-
sijske storitve, zastopniške storitve v notra-
njem in zunanjem trgovinskem prometu in
storitve ekonomske propagande, uvoz in iz-
voz blaga; obrt in osebne storitve, izdelava
in popravilo kovinskih izdelkov, izdelava
raznovrstnih kovinskih izdelkov, druge sto-
ritve kovinsko-predelovalne obrti; poslovne
in tehnične storitve, svetovanje in inženi-
ring; prevoz potnikov in blaga v cestnem
prometu, prevoz potnikov in blaga v mest-
nem prometu in storitve v mestnem prome-
tu, prevoz in storitve taksi službe; prodaja
in posredovanje pri prometu nepremičnin;
zastopstvo domačih in tujih firm; instalacija
in zaključna dela v gradbeništvu, zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu; predelava ke-
mičnih izdelkov.

Podjetje odslej opravlja naslednjo dejav-
nost: trgovina: blagovni promet (promet bla-
ga na veliko in malo): živila in neživila,
storitve v blagovnem prometu: posredova-
nje, komisijske storitve, zastopniške stori-
tve v notranjem in zunanjem trgovinskem
prometu in storitve ekonomske propagande,
uvoz in izvoz avtomobilov ter vseh živil-
skih in neživilskih proizvodov, trgovina na
debelo in drobno s cestnimi motornimi vo-
zili, njihovimi deli in priborom; obrt in oseb-

ne storitve, izdelava in popravilo kovinskih
izdelkov, izdelava raznovrstnih kovinskih
izdelkov, druge storitve kovinsko-predelo-
valne obrti; poslovne in tehnične storitve,
svetovanje in inženiring; prevoz potnikov
in blaga v cestnem prometu, prevoz potni-
kov in blaga v mestnem prometu in storitve
v mestnem prometu, prevoz in storitve taksi
službe; prodaja in posredovanje pri prometu
nepremičnin; zastopstvo domačih in tujih
firm; instalacija in zaključna dela v gradbe-
ništvu, zaključna in obrtna dela v gradbe-
ništvu; predelava kemičnih izdelkov; posre-
dovanje pri nakupu cestnih motornih vozil;
popravila in vzdrževanje cestnih motornih
vozil; servis; čiščenje motornih vozil, avto-
pralnica...; predelava serijskih vozil in izde-
lava posebnih motornih vozil; dajanje v na-
jem in posredovanje lastnih in tujih prevoz-
nih sredstev fizičnim in pravnim osebam;
organizacija proizvodnih in obrtnih koope-
racij; prodaja blaga vseh gospodarskih pa-
nog, tudi iz konsignacijskih skladišč; pro-
izvodnja montažnih gradbenih elementov;
izvajanje gradbenih, obrtniških, montažnih
in instalacijskih del pri gradnjah in preno-
vah vseh vrst objektov; izvajanje investicij-
skih del doma in v tujini; projektiranje in
konstruiranje strojev, naprav in opreme; pro-
izvodnja, popravila in vzdrževanje strojev,
opreme in naprav; gostinstvo, gostinske sto-
ritve, nastanitve, prehrane in druge gostin-
ske storitve; opravljanje menjalniških po-
slov.

Rg-31614

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05656 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa INO, Kovinska galanterija, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 339,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16833/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev in osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5816629
Osnovni kapital: 1,719.400 SIT
Ustanovitelja: Podgoršek Florijan, vsto-

pil 23. 3. 1992, vložil 891.359 SIT, in Pod-
goršek Zdenka, vstopila 2. 5. 1994, vložila
828.041 SIT, oba iz Ljubljane, Leninov trg
9, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31615

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05659 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa V & K, Podjetje za razvoj, inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Vodnikova 8, sedež: Vodnikoa 8, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5839050
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jovanoski Krste, Ljublja-

na, Vodnikova 8, vstop 24. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31616

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/05661 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa AG & US, Podjetje za gostinstvo in
storitve,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Ža-
barjeva  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15996/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5576091
Osnovni kapital: 1,622.731 SIT
Ustanovitelj: Kobav Uroš, Ljubljana, Ža-

barjeva 2, vstop 4. 3. 1992, vložek 1,622.731
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31617

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05662 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa PLATNO, trgovsko podjetje na veliko
in malo, d.o.o., Jamnikarjeva 22, Ljublja-
na, sedež: Jamnikarjeva 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04646/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5322308
Osnovni kapital: 4,191.000 SIT
Ustanovitelji: Bizjan Milan st., izstopil

4. 5. 1994; Bizjan Milan, ml., Ljubljana, Ce-
lovška 159, vstopil 5. 2. 1990, in Bizjan
Igor, Ljubljana, Vojkova 77, vstopil 4. 5.
1994, vložila po 2,095.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjan Milan st., razrešen 4. 5. 1994;
direktor Bizjan Igor, imenovan 4. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31618

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05672 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa HERMES-ŠPED, mednarodna špedici-
ja,  transport, skladiščenje  in  trgovina,
d.o.o., sedež: Šmartinska 152/a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12398/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5489679
Firma: HERMES-ŠPED, Mednarodna

špedicija, transport, skladiščenje in trgo-
vina, d.o.o.

Osnovni kapital: 10,606.999 SIT
Ustanovitelji: Crček Peter, Ljubljana,

Tovarniška 46, Dovč Viktor, Ljubljana, Ce-
sta na ježah 32a, Erčulj Jožica, Ljubljana,
Kopna pot 3, Kamnar Andrej, Ljubljana,
Zadobrovška 23, Korpivc Marjan, Ljublja-
na, Pokopališka 2, Meznarič Ivanka, Ljub-
ljana, Hribovsaka pot 10, Novak Janez,
Ljubljana, Rašica 34, Primar Andrej, Ljub-
ljana, Sneberska 150, Rozman Marijan,
Ljubljana, Črna vas 228, Slabanja Igor,
Ljubljana, Bratov Rozman 4, Vode Franc,
Mengeš, Testenova 73, Vode Metod, Men-
geš, Trzinska 3, in Vogrinc Anton, Ljublja-
na, Dolenjska cesta 45d, vstopili 8. 4. 1994,
vložili po 815.923 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-31622

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/05685 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa  LABRA,  Podjetje  za  trgovino,  pro-
izvodnjo in posredništvo, d.o.o., Ljublja-
na,  sedež:  Pilonova  35,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/13518/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5524059
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rožanc Bojan, Ljubljana,

Pilonova 36, vstop 30. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31624

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05693 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa GROMARS, podjetje za kooperacijo,
trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Zupančičeva 7, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08970/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5424054
Osnovni kapital: 1,728.100 SIT
Ustanovitelja: Avsec Olga, Ljubljana,

Podlipoglav 25, vstopila 27. 8. 1990, in Mu-
ha Franc, Horjul 58, vstopil 9. 2. 1993, vlo-
žila po 864.050 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi v celoti; ambulantna prodaja
živilskih in neživilskih proizvodov v celoti
in dostava na dom; trgovinske storitve v
celoti; poslovne storitve v celoti; prevoz bla-
ga in špedicija v cestnem prometu; skla-
diščenje blaga in skladiščne storitve; razi-
skava tržišča (marketing), storitve reklame
in ekonomske propagande; turistično posre-
dovanje (turistični uradi); storitve leasinga
vozil, gradbene in strojne opreme; storitve
organizacije franchizinga in finančnega in-
ženiringa; menjalniški posli; izposojanje vo-
zil (rent-a-car); organizacijske, ekonomske
in svetovalne storitve; projektiranje in so-
rodne tehnične storitve, in to: prostorsko in
urbanistično planiranje in projektiranje, pro-
jektiranje gradbenih objektov; inženiring;
kemično čiščenje in pranje tekstila in usnja;
proizvodnja kemičnih, kozmetičnih in far-
macevtskih izdelkov; kooperacija.

Rg-31626

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05787 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa  ALFA,  Podjetje  za  računalniški  in
gradbeni inženiring, Jesenova 13, Dom-
žale, sedež: Jesenova 13, Domžale, pod
vložno št. 1/19468/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5661218
Osnovni kapital: 1,869.000 SIT
Ustanoviteljica: Mizori-Zupan Tatjana,

Domžale, Jesenova 13, vstop 6. 4. 1992, vlo-
žek 1,869.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjo
dejavnostjo: opravljanje finančnih in raču-

novodskih storitev ter vodenje poslovnih
knjig za fizične in pravne osebe.

Dejavnost družbe se odslej glasi: raču-
nalniško svetovanje, organiziranje in inže-
niring; izdelava, trženje in vzdrževanje ra-
čunalniške programske opreme; nabava, se-
stavljanje, trženje in servisiranje računal-
niške strojne opreme; računalniška obdelava
podatkov; opravljanje finančnih in računo-
vodskih storitev ter vodenje poslovnih knjig
za fizične in pravne osebe; računalniško izo-
braževanje; izdelava projektne gradbene do-
kumentacije; komercialni inženiring; nad-
zor in strokovno vodenje pri gradnji objek-
tov; izvajanje visokih in nizkih gradenj ter
zaključnih del v gradbeništvu; posli posre-
dovanja v notranjetrgovinskem in zunanje-
trgovinskem prometu, izvoz in uvoz neži-
vilskih izdelkov; posli zastopanja tujih firm.

Rg-31627

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05791 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa LOW BUDGET PRODUCTION, druž-
ba za proizvodnjo in distribucijo filmskih
in video programov, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Židovska steza 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18189/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5651905
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Tršar Igor, Ljubljana, Sta-

ri trg 6, vložek 452.400 SIT, Tršar Aleksan-
dra, Ljubljana, Brodarjev trg št. 1, vložek
241.280 SIT, Tršar Anton, Ljubljana, Stari
trg 6, vložek 301.600 SIT, Lubej Katja,
Ljubljana, Moškričeva ulica 5, vložek
301.600 SIT, in Sfiligoj Alenka, Ljubljana,
Židovska steza 4, vložek 211.120 SIT –
vstopili 7. 4. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-31628

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05796 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa DINES EKONOMSKI INŽENIRING,
PROIZVODNJA RAZVOJ, d.o.o., podjet-
je za ekonomsko svetovanje, proizvodnjo,
organizacijo in avtomatsko obdelavo po-
datkov,  sedež:  Parmova  41,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/02691/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5301998
Osnovni kapital: 3,309.000 SIT
Ustanovitelja: Deu Rudolf, Ljubljana,

Mokrška 49b, vložil 1,985.400 SIT, in Deu
Gregor, Ljubljana, Mokrška. 51, vložil
1,323.600 SIT, vstopila 24. 10. 1989, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 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; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
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prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
602 Drug kopenski promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
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;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-31629

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05803 z dne 10. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa PM & A SYSTEMS, podjetje za infor-
macijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Njegoševa 23, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19680/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5665655
Osnovni kapital: 2,015.000 SIT
Ustanovitelja: Burazer Renato, Ljublja-

na, Trebinjska 25, vstopil 10. 7. 1992, in
PM & A, Ljubljana, Njegoševa 23, vstopil
26. 4. 1993, vložila po 1,007.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe je: inženiring na po-
dročju informatike; marketing; računalniške
storitve; svetovanje pri opremljanju z raču-
nalniško opremo; posredovanje podatkov;
nabava in prodaja računalniške in ostale bi-
ro opreme; komisijska prodaja in servis ra-
čunalniške in biro opreme; izobraževanje in
organiziranje računalniških tečajev; leasing
pisarniške in biro opreme ter ostalih neži-
vilskih proizvodov; uvoz in izvoz računal-
niške in biro opreme; storitve v zunanjetr-
govinskem prometu, in sicer: posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev,
zastopanje tujih firm.

Rg-31631

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05811 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa ŽENKO, servisno storitvena dejavnost,
d.o.o., Vrhnika, Velika Ligojna 57, sedež:
Velika Ligojna 57, Vrhnika, pod vložno

št. 1/23799/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5799252
Osnovni kapital: 2,671.000 SIT
Ustanovitelj: Ženko Andrej, Vrhnika,

Velika Ligojna 57, vstop 29. 4. 1993, vlo-
žek 2,671.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31632

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05815 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa PLEŠKO CARS, Podjetje za prodajo
in servisiranje vozil, d.o.o., sedež: Tržaška
426, Brezovica pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/09744/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5436567
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pleško Janez, Brezovica pri

Ljubljani, Tržaška c. 426, vstop 25. 11.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-31633

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05816 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa INTERSKY, Podjetje za uvoz-izvoz,
trgovino, zastopanje, posredovanje in
kooperacije, Ljubljana, Šmartinska 152,
sedež: Šmartinska 152, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11421/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5463386
Osnovni kapital: 1,577.000 SIT
Ustanovitelj: Gašperšič Goran, Ljublja-

na, Kunaverjeva 1, vstop 24. 1. 1991, vlo-
žek 1,577.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-41394

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00530 z dne 28. 3. 1996, pod št. vložka
1/27656/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o., s temile podatki:

Matična št. 5934940
Firma: EMF – Furlan & Co., elektroni-

ka za medicino, d.n.o., Ljubljana, Lin-
hartova 51

Skrajšana firma: EMF – Furlan & Co.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova 51
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Furlan Marko, Ljubljana,

Pot na Hrešo 29c, vstopil 18. 1. 1996, vložil
1.400 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem in Furlan Grm Zdenka, Ljub-
ljana, Krmčeva 10, vstopila 18. 1. 1996, vlo-
žila 600 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furlan Marko, imenovan 18. 1. 1996,
Ljubljana, Pot na Hrešo 29c, zastopa brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 212 Pro-
izvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 511 Posredništvo;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični poizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

SLOVENJ GRADEC

Rg-165

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05079 z dne 20. 10. 1995
pri subjektu vpisa IPPON, podjetje za in-
štalacije in trgovino na debelo in drobno,
d.o.o., sedež: Vuhred 138, Vuhred, pod
vložno št. 1/02289/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov in dejav-
nosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5373468
Firma: IPPON, podjetje za inženiring,

storitve in trgovino na debelo in drobno,
d.o.o.

Sedež: Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 8/a

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Pažek Zlatko, Radlje ob

Dravi, Dobrava 31, vstop 12. 3. 1990, vlo-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 53 – 20. IX. 1996 Stran 3771

žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Nabernik Jožefa, izstop 21. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1995: 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4010 Proizvodnja in
distribucija elektrike; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalj;
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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-

jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na 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; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom, 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-

skih in drugih domov; 5552 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” se izpusti “pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro
52.488 “Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.” pa se izpusti
“z orožjem in strelivom”.

Rg-166

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00212 z dne 5. 1. 1996
pri subjektu vpisa OKUS, tovarna športne
in modne konfekcije, p.o., sedež: Mari-
borska cesta 4, Radlje ob Dravi, pod vlož-
no št. 1/01158/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5001510
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cepec Jože, razrešen 30. 9. 1995; di-
rektorica Perovec Nataša, Ravne na Ko-
roškem, Na Šancah 112, imenovana 1. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-167

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06543 z dne 15. 1. 1996
pri subjektu vpisa PENTIV, podjetje za
projektiranje  in  prodajo  elektronskih
komponent in opreme, d.o.o., sedež: Ulica
Pohorski bataljon 15, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/01512/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5340004
Osnovni kapital: 1,592.000 SIT
Ustanovitelj: Slemenik Mihael, Slovenj

Gradec, Ulica Pohorski bataljon 15, vstop
12. 1. 1990, vložek 1,592.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-168

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05143 z dne 14. 12. 1995
pri subjektu vpisa SEKAVČNIK, podjetje
za  trgovino,  storitve,  turizem  in  go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Na produ 59, Pre-
valje, pod vložno št. 1/02677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5401682
Osnovni kapital: 1,691.500 SIT
Ustanovitelji: Sekavčnik Ernest, Sekavč-

nik Janez, Sekavčnik Peter in Sekavčnik
Adolfina, vsi s Prevalj, Na produ 59, vstopi-
li 26. 7. 1990, vložili po 422.875. SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-169

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06813 z dne 11. 12. 1995
pri subjektu vpisa KLEPARING, podjetje
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za stavbeno kleparska dela in zunanjo tr-
govino, d.o.o., sedež: Šentilj 25, Mislinja,
pod vložno št. 1/02788/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5416817
Osnovni kapital: 1,742.000 SIT
Ustanovitelj: Štalekar Mirko, Mislinja,

Šentilj 25, vstop 24. 1. 1990, vložek
1,742.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-170

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04540 z dne 27. 12. 1995
pri subjektu vpisa B.T.C., podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Šercerjeva
8,   Slovenj   Gradec,   pod   vložno   št.
1/08078/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in ti-
pa zastopnika ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5757118
Osnovni kapital: 1,721.442 SIT
Ustanovitelja: Dolinšek Aleksander, Slo-

venj Gradec, Šercerjeva 8, vložil 891.612
SIT, in B.T.C., d.o.o., Nedelišče, Vinka Kar-
lovića 12/a, vložil 829.830 SIT – vstopila
5. 3. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tomašić Ljubomir, Nedelišče, Vinka
Karlovića 10, imenovan 5. 3. 1993, zastopa
družbo brez omejitev; Dolinšek Aleksan-
der, razrešen 10. 11. 1994 kot družbenik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-171

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06872 z dne 5. 1. 1996
pri  subjektu  vpisa  ETP,  elektrotehnično
podjetje, d.o.o., sedež: Glavni trg 47, Slo-
venj  Gradec,  pod  vložno  št.  1/00981/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnikov
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5290406
Osnovni kapital: 5,661.000 SIT
Ustanovitelj: Štumpfl Albert, Slovenj

Gradec, Podgorje 140/a, vstop 3. 9. 1989,
vložek 5,661.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štumpfl Albert, imenovan 3. 9. 1989,
zastopa družbo brez omejitev; Šircelj Jer-
nej, razrešen 20. 12. 1994.

Rg-172

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00004 z dne 23. 1. 1996
pri subjektu vpisa PRIX, trgovsko-stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Šolska ulica
5,   Slovenj   Gradec,   pod   vložno   št.
1/03846/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5491436
Ustanovitelji: Kotnik Franc in Kotnik Jo-

žica, oba iz Slovenj Gradca, Gozdna pot 45,
in Blažek Edvard, Slovenj Gradec, Celjska
cesta 70, vstopili 10. 10. 1990, vložili po
500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Ke-

kec Branko, izstopil 6. 6. 1994; Pirnat Ber-
ta, Slovenj Gradec, Ronkova 16, vstopila
6. 6. 1994, vložila 500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-173

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06728 z dne 15. 1. 1996
pri subjektu vpisa ŠTALEKER, trgovina
in servis, d.o.o., sedež: Legenska cesta 42,
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/01706/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5353980
Osnovni kapital: 2,202.000 SIT
Ustanovitelja: Štaleker Jožef in Štaleker

Goran, oba iz Slovenj Gradca, Legenska ce-
sta 42, vstopila 25. 12. 1989, vložila po
1,101.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost vpisana 15. 1. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 3549/94 Rg-1283

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

Družba EXTRA M, trgovina in posred-
ništvo,  d.o.o.,  Velenje,  Partizanska  69,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Jakop Leopold, Špeglova 12, Velenje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 27. 5.

1994.
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 26. 8. 1996

Srg 591/96 Rg-1284

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

Družba   MIZARSTVO   VELENJE,
d.o.o., Koroška 54, Velenje, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Rudnik lignita Velenje, p.o., Partizanska 78,
Velenje, ki prevzame obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 26. 3.

1996.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 1. 9. 1996

LJUBLJANA

Srg 00468/96 Rg-1275

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

Družba CAPITA, borzno posredniška
hiša, d.d., Ljubljana, Pražakova 6, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 1. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Aleš Breskvar, Gerbiče-
va 90, Ljubljana, Ivo Primc, Leninov trg 9,
Ljubljana in Žika Brankov, Vurnikova 11,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
85,000.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje, vsakemu do tretjine.

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

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 27. 5. 1996

Srg 01608/95 Rg-1276

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

Družba  GNATHODENT,  zobozdrav-
stveno  svetovanje,  d.o.o.,  Bijedičeva  8,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Milena Šifrar-Kopač in
Igor Koča, oba Bijedičeva 8, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
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Srg 01524/95 Rg-1277

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

Družba DAŠMAŠ, podjetje za malo-
prodajo živil, gospodinjskih potrebščin in
drugih izdelkov široke potrošnje z okrep-
čevalnico,  d.o.o.,  Škofljica,  Puciharjeva
30, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Matejka Adamlje, Pu-
ciharjeva 30, Škofljica, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 01695/95 Rg-1278

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

Družba BEMA EXCLUSIVE, mešano
podjetje za marketing in distribucijo ex-
cluzivnih in izbranih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana-Škofljica, Dolenjska c. 258, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Schaschl Johannes
Walter, Avstrija, Ferlach a -9170, Traten 4
in TEMA, d.o.o., Škofljica, Dolenjska c.
258, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se celotno premoženje družbe prene-
se v celoti na ustanovitelja.

Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb 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 sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 1. 7. 1996

Srg 01650/95 Rg-1279

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

Družba BEEM, podjetje za proizvod-
njo,  kooperacije  in  marketing,  d.o.o.,
Groblje 3, Domžale, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Edvard Rodica, Groblje
3, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 3. 7. 1996

Srg 1723/95 Rg-1280

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

Družba COME 2 FRASI, d.o.o., druž-
ba za prodajo in servisiranje avtomobi-
lov, Ljubljana, Celovška 206, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Frasi Srl, Via Ponte Rai-
tero 1, 33097 Spilimbergo /PV/, Kompas
Hertz, Celovška 206, Ljubljana in COME 2
US, d.d., Celovška 206, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 150.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se celotno premoženje družbe prene-
se v celoti na ustanovitelje.

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

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 4. 7. 1996

Srg 00530/95 Rg-1281

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

Družba VIGRA, podjetje za gradbene
storitve, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 61,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Komunalno podjetje
Ljubljana, Tbilisijska 61, ki prevzema ob-
veznsot plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe prenese v ce-
loti na ustanovitelja.

Srg 00950/95 Rg-1282

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

Družba AIRCO, proizvodnja kanalov
in pribora, klima omar, prezračevalnih
naprav in stropov, d.o.o., Ljubljana, Voj-
kova 58, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 15. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je IMP Klima montaža, p.o.,
Vojkova 58, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe prenese v ce-
loti na ustanovitelja.

Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb 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 sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 12. 7. 1996

MARIBOR

Srg 734/95 Rg-1273

Družba EXSCLUSIVE, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Šnoflova 11, Ma-
ribor, reg. št. vl. 1/3729-00, katere ustano-
vitelja sta Weber Franc, Šnoflova 11, Mari-
bor in Habunek Mijo, 108 Rue Folie Meri-
court, Paris 11e, Francija, po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 18. 1. 1995, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Weber
Franc, Šnoflova 11, Maribor in Habunek
Mijo, 108 Rue Folie Mericourt, Paris 11e,
Francija.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 11. 7. 1996

Srg 793/95 Rg-1274

Družba IGITUR, turizem, storitve in
trgovina, export-import, d.o.o., Maribor,
Dragonjeva  ul.  brez  št.,  reg.  št.  vl.
1/6265-00, katere ustanovitelji so Hauc Ire-
na, Maribor, Krekova ul. 2, Iskra Vida, Ma-
ribor, Frankolovska 9, Krajnc Marjan, Ma-
ribor, Trčova 275, Razdevšek Cveta, Mari-
bor, Prušnikova 34 in Tušek Jasna, Mari-
bor, Gregorčičeva 29/a, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Hauc Irena,
Maribor, Krekova ul. 2, Iskra Vida, Mari-
bor, Frankolovska 9, Krajnc Marjan, Mari-
bor, Trčova 275, Razdevšek Cveta, Mari-
bor, Prušnikova 34 in Tušek Jasna, Mari-
bor, Gregorčičeva ul. 29/a.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 23. 4. 1996

NOVO MESTO

Srg 1125/94 Rg-14246

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

Družba BRONHI – trgovina in zasto-
panje tujih firm, Novo mesto, d.o.o., Je-
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dinščica 46, Novo mesto, vpisana na reg.
vl. št. 1-2834/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 12. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Jožefa Repše in Nata-
ša Repše, obe Jedinščica 46, Novo mesto, z
ustanovitvenim kapitalom 157.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 157.000 SIT
razdeli med družbenici v sorazmerju z usta-
novitvenimi deleži obeh družbenic, in sicer
Jožefo Repše v znesku 94.200 SIT in Nata-
šo Repše v znesku 62.800 SIT.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 5. 5. 1995

Srg 1113/94 Rg-14253

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

Družba EGO, urejanje dokumentacije,
Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska 8c, Novo
mesto, vpisana na reg. vl. št. 1-3446/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Elica Skenderović, Ce-
sta herojev 30, Novo mesto, z ustanovitve-
nim kapitalom 132.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 132.000 pre-
nese v celoti na ustanoviteljico Elico Sken-
derović, Cesta herojev 30, Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 5. 5. 1995

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-2749

Pravila sindikata IGEA Nazarje, ki so
bila sprejeta dne 5. 8. 1996 na zboru članov
sindikata IGEA Nazarje, s sedežem: Sa-
vinjska c. 2, Nazarje, se hranijo pri Uprav-
ni enoti Mozirje, v vpisniku evidence statu-
tov sindikatov pod št. 25.

Št. 028-5/96-2 Ob-2750

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Območne organizacije Zve-
ze svobodnih sindikatov Ptuj:

– naziv pravil: pravila Območne organi-
zacije Zveze svobodnih sindikatov Ptuj;

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije – Območna organizaci-
ja Ptuj;

– sedež sindikata: Čučkova 1, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 54.

Št. 121-2/96-4/9 Ob-2773

1. Upravna enota Ilirska Bistrica hrani
statut Sindikata cestnega prometa Slove-
nije, Transport, Ilirska Bistrica, z dne 4. 7.
1993. Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov Upravne enote Ilirska Bistrica
pod zap. št. 25, dne 9. 9. 1996.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi sta-
tuta Sindikata cestnega prometa Slovenije,
Transport, Ilirska Bistrica, postane Sindikat
cestnega prometa, Transport, Ilirska Bistri-
ca, s sedežem v Ilirski Bistrici, Šercerjeva
17, pravna oseba.

Št. 121-3/96-4/9 Ob-2774

1. Upravna enota Ilirska Bistrica hrani
pravila  Organizacije  sindikata  delavcev
Davčnega urada Postojna, s sedežem v
Ilirski Bistrici, z dne 3. 9. 1996. Pravila so
vpisana v evidenco statutov sindikata
Upravne enote Ilirska Bistrica pod zap. št.
23, dne 10. 9. 1996.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
Organizacije sindikata delavcev Davčnega
urada Postojna, s sedežem v Ilirski Bistrici,
Bazoviška 14, postane Organizacija sindika-
ta Davčnega urada Postojna pravna oseba.

Št. 028-7/96-3 Ob-2783

Pravila IO OO pravila Svobodnega Sin-
dikata Agencije RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, Podružnice
Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana, spre-
jeta na izredni seji IO OO svobodnega sin-
dikata Agencije RS za plačilni promet, nad-
ziranje in informiranje, Podružnice Ljublja-
na, dne 9. 8. 1996, se hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Bežigrad. Pravi-
la so vpisana v evidenco statutov sindikatov
št. 8, dne 26. 8. 1996.

Št. 013-009/96-06 Ob-2784

Pravila o delovanju sindikata podjetja Ti-
skarna Velenje, ki so bila sprejeta na izvr-
šilnem odboru sindikata dne 4. 12. 1994, se
shranijo pri Republiki Sloveniji – Upravni
enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 77, dne 12. 9. 1996.

Št. 06/02-02400-3/96 Ob-2785

Pravila sindikata z imenom Sindikat Te-
lekom Slovenije PE Ljubljana, s sedežem
Stegne 19, Ljubljana, se z dnem 20. 8. 1996
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izpo-
stava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 130.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče posto-
pek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.

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

N 64/95 R-89

Bembič Albert, roj. 25. 5. 1909, nazad-
nje stanujoč Lopar 44, Truške, je pogrešan
(na predlog Dobrinja Zvezdane, Lopar 18,
Marezige, ki ga zastopa odv. Rajko Trunkl
iz Kopra).

Okrajno sodišče v Kopru

dne 12. 7. 1996

Dražbeni oklici

St 21/95 S-330

Okrožno sodišče v Ljubljani je v stečaj-
nem senatu, ki ga sestavljajo sodnica Bar-
bara Kurner-Čad kot predsednica senata ter
sodnika Mitja Radoševič in Miha Šipec kot
člana senata, v stečajnem postopku nad
Utensilia, d.o.o., Ljubljana – v stečaju, dne
11. 9. 1996 sklenilo:

1. Odredi se prodaja z javnim zbiranjem
ponudb naslednjih nepremičnin:

– Lesno proizvodni obrat s pomožnimi
objekti in zemljišči v k. o. Vič, na nasled-
njih parcelah:

– parc. št. 1250/1,
– parc. št. 1250/2,
– parc. št. 1251,
– parc. št. 1252/2,
– parc. št. 1252/1,
– parc. št. 1252/6,
– parc. št. 1253/2,
– parc. št. 1254/6,
– parc. št. 1254/7,
– parc. št. 1273/1,
– parc. št. 1274/9,
– parc. št. 1274/10,
– parc. št. 1274/12,
– parc. št. 1245/1,
– parc. št. 1243/2,
– parc. št. 1243/4,
– parc. št. 1204/2,
– parc. št. 1205/2,
– parc. št. 1205/3,
– parc. št. 1205/4,
– parc. št. 1206/2,
– parc. št. 1206/3,

v skupni izmeri 30.426 m2.
Najnižja cena objekta skupaj z zemljišči

znaša 816,613.172 SIT.
– Upravno trgovska zgradba na naslovu

Cesta na Brdo 47, Ljubljana, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo.
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Najnižja cena objekta znaša 77,760.365
SIT.

2. Odredi se prodaja z javnim zbiranjem
ponudb strojev in opreme v podjetju Utensi-
lia, d.o.o., Ljubljana – v stečaju, po specifi-
kaciji sodnega cenilca Igorja Štublja z dne
10. 7. 1996, ki je priloga tega sklepa po
najnižji ceni 45,998.000 SIT.

Prodaja zgoraj navedenih nepremičnin
in opreme se odredi pod naslednjimi pogoji:

– kupec postane lastnik nepremičnine ob
plačilu celotne kupnine,

– rok plačila kupnine je 90 dni od skle-
nitve pogodbe in je fiksen,

– nepremičnine in oprema se prodajo po
sistemu “videno-kupljeno”,

– javne prodaje z javnim zbiranjem po-
nudb se lahko udeležijo vse domače fizične
in pravne osebe, ki najkasneje en dan pred
dnevom odpiranja ponudb plačajo 10%
varščino na žiro račun Utensilie, d.o.o.,
Ljubljana – v stečaju, št. 50104-690-920077,
ki se bo v primeru sklenitve pogodbe štela
kot ara in se všteje v kupnino.

3. Prednost pri izbiri ima tisti ponudnik,
ki ponudi odkup tako zgoraj navedenih ne-
premičnin kot strojev in opreme. Pri dveh
ali več enakih ponudbah se izbere ponudni-
ka, ki na naroku za zbiranje ponudb pred
sodiščem ponudi višjo ceno. Ponudniki ima-
jo možnost, da si ogledajo predmete prodaje
in ustrezno dokumentacijo pri stečajnem
upravitelju na naslovu Cesta na Brdo 47,
Ljubljana.

4. Narok za odpiranje ponudb bo na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 16. 10.
1996 ob 12. uri, soba 368.

5. Ponudbe se dostavijo v zaprti kuverti
na naslov Utensilia, d.o.o., Ljubljana – v
stečaju, Cesta na Brdo 47, za stečajnega
upravitelja Toneta Jagodica, z oznako “za
zbiranje ponudb”. Upoštevane bodo samo
ponudbe, ki prispejo na naslov do vključno
15. 10. 1996 do 12. ure.

6. Odredi se prodaja z javnim zbiranjem
ponudb počitniške hišice v naselju Jezero
pod Krvavcem, k. o. Šenturska gora, parc.
št. 1073/9, v izmeri 78,84 m2, ter zemljišča
v izmeri 826 m2, po najnižji ceni 5,627.583
SIT, ter dvosobnega stanovanja v večstano-
vanjskem bloku na Igu 443, v I. nadstropju,
v izmeri 57,05 m2, po najnižji ceni 6,911.721
SIT, pod naslednjimi pogoji:

– kupec postane lastnik nepremičnine ob
plačilu celotne kupnine,

– rok plačila kupnine je 30 dni od skle-
nitve pogodbe in je fiksen,

– nepremičnine se prodajajo po sistemu
“videno-kupljeno”,

– javne prodaje z javnim zbiranjem po-
nudb se lahko udeležijo vse domače pravne
in fizične osebe, ki najkasneje en dan pred
dnevom odpiranja ponudb plačajo 10%
varščino na žiro račun Utensilie, d.o.o.,
Ljubljana – v stečaju, št. 50104-690-920077,
ki se bo v primeru sklenitve pogodbe štela
kot ara in se všteje v kupnino.

7. Pri dveh ali več enakih ponudbah se
izbere ponudnika, ki na naroku za zbiranje
ponudb pred sodiščem ponudi višjo ceno.

8. Narok za odpiranje ponudb bo na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 16. 10.
1996 ob 12. uri, soba 368.

9. Ponudbe se dostavijo v zaprti kuverti
na naslov Utensilia, d.o.o., Ljubljana – v

stečaju, Cesta na Brdo 47, za stečajnega
upravitelja Toneta Jagodica, z oznako “za
zbiranje ponudb”. Upoštevane bodo samo
ponudbe, ki prispejo na naslov do vključno
15. 10. 1996 do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 1055/95 R-103

To sodišče je po sodnici Bojani Istenič,
v pravdni zadevi tožeče stranke Barukčič
Zdenke, roj. Mihelič, Selnik 9, Ig pri Ljub-
ljani, ki jo zastopata Belopavlovič Niko in
Stražar Mitja, odvetnika iz Ljubljane, proti
toženi stranki Barukčiču Petru, naslov nez-
nan, zaradi razveze zakonske zveze, dne
23. 8. 1995 sklenilo:

Martino Erzin, postavljeno za začasno
zastopnico toženca s sklepom tega sodišča z
dne 18. 9. 1995, sodišče razreši njene dolž-
nosti.

Na podlagi določila 4. točke II. odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju ZPP) se toženi stranki Baruk-
čič Petru, naslov neznan, postavlja začasna
zastopnica Martina Simčič, strokovna sode-
lavka tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala
toženo stranko v pravdni zadevi opr. št.
I P 1055/95, vse dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 8. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 52/96 S-320

To sodišče je z odredbo opr. št. St 52/96
z dne 9. 9. 1996 v postopku prisilne porav-
nave Agrotehnika trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška 132, namesto prvotno ime-
novanih članov upniškega odbora v petč-
lanski upniški odbor imenovalo:

– Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,

– Muta Mehanizacija, d.o.o., Muta, Ko-
roška c. 51,

– Agroruše, d.o.o., Ruše, Tovarniška 27,
– Chemco, d.o.o., Brežice, Bevkova 3,
– Stanislav Drobnič, Mlakarjeva 15, Tr-

zin, Mengeš.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 9. 9. 1996

St 22/95 S-321

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Brest Masiva, d.o.o., Cerk-
nica – v stečaju, za dne 16. 10. 1996 ob
9.45, v konferenčni dvorani tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 9. 1996

St 17/95 S-322

To sodišče razpisuje narok za obravnava-
nje osnutka glavne razdelitve v stečajnem po-
stopku nad Mit meso, izdelki Trbovlje, p.o.,
Trbovlje – v stečaju, za dne 16. 10. 1996 ob
9. uri, v konferenčni dvorani tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 9. 1996

St 14/94 S-323

To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Libela, Industrija tehtnic in fi-
nomehanike, p.o., Celje, pod opr. št. St
14/94, sprejelo dne 6. 9. 1996 naslednji sk-
lep:

stečajnega upravitelja Bernarda Poljan-
ca, Kopitarjeva 7, Celje, se z dnem 7. 9.
1996 razreši in se za stečajno upraviteljico
imenuje odvetnica Alenka Pečnik, Gubčeva
2, Celje, ki prične z delom dne 7. 9. 1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 6. 9. 1996

St. 18/96 S-324

To sodišče je dne 11. 9. 1996 pod opr. št.
St 18/96 izdalo naslednji sklep:

1. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nico EMO-SAN, Podjetje za proizvodnjo
in storitve, d.o.o., Celje, Mariborska ce-
sta 86.

2. Za stečajnega upravitelja se določi
Jožko Gregorovič, dipl. pravnik, stanujoč
Zagata 4, Celje.

3. Upnike pozivamo, da svojo terjatev
prijavijo stečajnemu senatu v roku dveh me-
secev od dneva objave tega oklica. Prijave
je treba vložiti v skladu z določbo 137. čle-
na zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.

4. Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi.

5. Narok za preizkus terjatev bo dne
6. 12. 1996 ob 9. uri, soba št. 106/I tega
sodišča.

6. Sklep o začetku stečajnega postopka
se objavi na oglasni deski dne 11. 9. 1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 9. 1996

St 15/93 S-325

To sodišče razpisuje IV. narok za preiz-
kus upniških terjatev v zadevi St 15/93 zo-
per dolžnika Tovarna Meril – Les, d.o.o.,
Slovenj Gradec – v stečaju, ki bo dne 9. 10.
1996 ob 10.30 v sobi št. 28 tukajšnjega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 11. 9. 1996

St 23/96 S-326

To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata z dne 11. 9. 1996 ustavilo postopek
prisilne poravnave in po uradni dolžnosti
začelo stečajni postopek nad dolžnikom
Adriacommerce S. ag. ex., d.o.o., Koper,
Pristaniška 8.

V stečaju se uporablja naziv firme:
Adriacommerce S. ag. ex., d.o.o., Koper – v
stečaju.
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Za stečajno upraviteljico se določi Mira
Korelič, Hrvatini 22a, Ankaran.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in z dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Narok  za  preizkus  terjatev  bo  dne
13. 12. 1996 ob 8.30, v sobi št. 135 tega
sodišča.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.

Oklic o ustavitvi postopka prisilne po-
ravnave in začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 11. 9.
1996.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 9. 1996

St 6/96 S-327

To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/96 z
dne 31. 5. 1996 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom Emona Mesna
industrija Zalog, d.o.o., Ljubljana in nje-
govimi upniki.

Ugotovi se, da je upnik Slovenska za-
družna kmetijska banka, d.d., Ljubljana, Mi-
klošičeva 4, dne 30. 5. 1996 sklenil z dolž-
nikom pogodbo o konverziji dela terjatev v
navadne delnice, na podlagi katere bo svojo
terjavev v ugotovljeni višini 108,650.880,92
SIT zamenjal za navadne delnice v dolž-
niku.

Ugotovi se, da je upnik Klas Križevci,
z.b.o., Splošna kmetijska zadruga, Križevci
pri Ljutomeru, dne 21. 5. 1996 sklenil z
dolžnikom pogodbo o konverziji dolga v
bodoče delnice oziroma deleža, na podlagi
katere bo svojo terjatev v ugotovljeni višini
21,084.747,08 SIT zamenjal za navadne del-
nice v dolžniku.

Ugotovi se, da je upnik Kmetijska za-
druga Ormož z.o.o., Ormož, Ptujska cesta
12a, dne 30. 5. 1996 sklenil z dolžnikom
pogodbo, na podlagi katere bo svojo terja-
tev v ugotovljeni višini 15,940.131,08 SIT
zamenjal za navadne delnice v dolžniku.

Ugotovi se, da je upnik Mercator Kme-
tijska zadruga Trebnje, z.o.o., Trebnje, Ba-
ragov trg 3, sklenil z dolžnikom pogodbo,
na podlagi katere bo svojo terjatev v ugo-
tovljeni višini 23,857.510,17 SIT zamenjal
za navadne delnice v dolžniku.

Potrjena prisilna poravnava nima prav-
nega učinka za ugotovljene terjatve ločitve-
nih upnikov:

– Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, glede zne-
ska 164,799.148 SIT,

– Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljublja-
na, glede zneska 32,286.755,20 SIT,

– Gorenjska banka, d.d., Kranj, glede
zneska 70,000.000 SIT,

ter za ugotovljene terjatve iz naslova dol-
goročnih kreditov:

– Stanovanjski sklad RS, Ljubljana, gle-
de zneska 942.652 SIT,

– Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljublja-
na, glede zneska 14,450.418,30 SIT.

Ostalim upnikom izplača dolžnik njiho-
ve ugotovljene terjatve v za 40% zmanjša-
nih zneskih, v roku dveh let od pravnomoč-
nosti sklenjene prisilne poravnave, ob upo-
števanju enoletnega moratorija, v polletnih
anuitetah v drugem letu. Terjatve se obre-
stujejo po splošni eskontni meri Banke Slo-

venije. Izplačilo obresti se izvrši z zadnjo
anuiteto.

Seznam upnikov z njihovimi prijavljeni-
mi terjatvami in ugotovljenih terjatev, ter
zneski za poplačilo v denarju, so razvidni iz
priloge, ki je sestavni del sklepa. Dolžnik je
dolžan opraviti izplačila upnikom, ki so na-
vedeni v prilogi, v obsegu in rokih, kot to
določa prisilna poravnava.

Prisilna poravnava ima pravni učinek tu-
di proti upnikom, ki se niso udeležili po-
stopka, ter proti upnikom, ki so se postopka
udeležili, pa so bile njihove terjatve prere-
kane, če se ugotovijo.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
31. 5. 1996. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 23. 7.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 9. 1996

St 30/96 S-328

To sodišče v stečajnem postopku nad
Kompas Consulting, d.d., Dvoržakova
11a, Ljubljana – v stečaju, obvešča upni-
ke, da bo 2. narok za preizkus prijavljenih
terjatev dne 27. 11. 1996 ob 11. uri, v kon-
ferenčni dvorani tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 9. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-572

Novoteks Tkanina, p.o., Foersterjeva
10, Novo mesto, podaljšuje javni poziv
upravičencem pri interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v dnev-
niku Delo dne 16. 8. 1996 in v Uradnem
listu RS z dne 23. VIII. 1996 ter na oglasnih
deskah podjetja. Rok se podaljšuje do
vključno 30. 11. 1996.

Rok podaljšujemo zaradi omogočanja
vpisa potrdil za manj izplačane plače po
25.a členu ZLPP.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 068/323-031, pri Zvonetu Preskarju,
dipl. soc.

Novoteks Tkanina, p.o., Novo mesto

La-573

Podjetje SŽ – Železniško gradbeno
podjetje Ljubljana, Ob Zeleni jami 2, po-
daljšuje rok za predložitev in zamenjavo
lastniških certifikatov zaposlenih, bivših za-
poslenih in upokojenih delavcev podjetja
(poziv je bil objavljen v Uradnem listu RS z
dne 29. IV. 1996 in časopisu Delo 6. 6.
1996).

Sodelovanje pri interni razdelitvi delnic
in notranjem odkupu v postopku lastninske-
ga preoblikovanja podjetja se podaljša za
60 dni po objavi v časopisu Delo.

Vse dodatne informacije dobite pri Le-
štan, in sicer po tel. 1313-144, int. 46-50.

SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, p.o.

Št. 9009/068 La-575

Astra Veletrgovina, p.o., Ljubljana,
Dunajska 47, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposle-
nim in upokojencem) za sodelovanje v in-
terni razdelitvi in notranjemu odkupu dele-
žev. Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo in na oglasni deski podjetja dne 8. 3.
1996, ter v Uradnem listu RS, št. 16/96.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
15. 10. 1996.

Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
061/316-970.

Astra Veletrgovina, p.o.

La-578

Kokra, trgovsko podjetje, p.o., Kranj,
podaljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim, upokojencem)
k interni razdelitvi in notranjemu odkupu
delnic. Javni poziv je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS z dne 19. VIII. 1996 in
dnevniku Delo dne 9. 8. 1996.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil in vplačil denarnih sred-
stev za vpis delnic interne razdelitve in no-
tranjega odkupa, se podaljša do vključno
15. 11. 1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije vsak delovnik po tel. 064/242-066,
ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna
oseba je Vesna Frelih.

Kokra, p.o., Kranj

Št. 30894 La-580

Unior, Kovaška industrija Zreče, Zreče,
podaljšuje javni poziv upravičencem do inter-
ne razdelitve in notranjega odkupa delnic pod-
jetja v postopku lastninskega preoblikovanja
podjetja. Rok za zbiranje certifikatov, potrdil
za neizplačane plače in gotovinska vplačila se
podaljša do vključno 23. 9. 1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Republika dne 19. 6. 1996, v Uradnem
listu RS pa dne 12. 7. 1996 in prvič podaljšan
dne 19. 7. 1996, drugič podaljšan dne 2. 8.
1996 in tretjič podaljšan dne 30. 8. 1996.

Dodatne informacije dobijo upravičenci
na sedežu podjetja, tel. 063/762-122.

Unior, Kovaška industrija Zreče

Št. 121/96 La-581

Podjetje za gozdne gradnje in horti-
kulturo, Kosarjeva 4, Maribor, podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, biv-
šim zaposlenim in upokojenim delavcem
podjetja) za sodelovanje v interni razdelitvi
in notranjem odkupu delnic podjetja do
vključno 15. 10. 1996.

Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Večer dne 19. 7. 1996 in v Uradnem listu
RS z dne 19. VII. 1996, ter drugič dne 23.
VIII. 1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije na tel. 062/226-641, pri Edu Goričanu.

Podjetje za gradnje
in hortikulturo, Maribor
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Št. 120/96 La-582

Vse upravičence za udeležbo pri notra-
njem odkupu podjetja Gozdno gospodarstvo
Maribor, Tyrševa 15, Maribor, obvešča-
mo, da je rok za vplačilo delnic v notranjem
odkupu podaljšan do 15. 10. 1996.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je bil objavljen v časopisu Večer
dne 16. 7. 1996 in v Uradnem listu RS z dne
19. VII. 1996 in drugič dne 23. VIII. 1996.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informa-
cije po tel. 062/226-641, pri Trafela Emili-
janu.

Gozdno gospodarstvo Maribor

Št. 04/85 La-583

Podjetje Trg, trgovina, p.o., Ljublja-
na, Celovška 150, podaljšuje rok za odkup
delnic iz notranjega odkupa do vključno
30. 10. 1996. Upravičenci so zaposleni, biv-
ši zaposleni in upokojenci podjetja.

Odkup iz prejšnjega odstavka bo potekal
na sedežu podjetja v prostorih glavne bla-
gajne, vsak delovnik med 8. in 14. uro. Vpla-
čilo delnic iz notranjega odkupa se izvede z
denarjem na privatizacijski podračun št.
50104-698-000-0026677, pri vplačilu se na-
vede: plačilo kupnine za delnice iz notra-
njega odkupa.

Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa za zamenjavo in odkup
delnic je bil objavljen v časopisu Dnevnik
dne 22. 8. 1996 in v Uradnem listu RS z dne
30. VIII. 1996.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, na sedežu podjetja, pri
Francu Podgoršku ali Amiki Kocjan, ali po
tel. 061/1594-412, ali osebno.

Podjetje Trg, trgovina, p.o.

La-577

Javni poziv
za vpisovanje in vplačevanje delnic
Izdajatelj delnic: Hidrotehnik VGP, p.o.,

Ljubljana, Slovenčeva 97.
Oznake delnice: delnice so navadne,

imenske z oznako G.
Skupna nominalna vrednost celotne iz-

daje: podjetje bo za lastninsko preoblikova-
nje uporabilo vrednost družbenega kapitala
v višini 250,868.000 SIT, od tega bo javni
prodaji namenilo 37,630.000 SIT.

Nominalna vrednost delnice: 1,000 SIT.
Prodajna cena delnice:
Izhodiščna prodajna cena delnice znaša

1.024 SIT;
– pri plačevanju delnic z lastniškimi cer-

tifikati, se cena delnice ne revalorizira;
– pri gotovinskih vplačilih je cena delni-

ce določena ob začetku javne prodaje na
podlagi revalorizirane cene delnic z rastjo
drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dne
objave javne prodaje (na dan 18. 9. 1996
znaša prodajna cena delnice 1.739);

– v primeru plačevanja delnic s certifi-
kati denacionalizacijskih upravičencev se
izhodiščna prodajna cena revalorizira od
1. 1. 1993 do izdaje certifikatov denaciona-
lizacijskih upravičencev.

Končna prodajna cena se glede na vpisa-
no/vplačano število delnic oblikuje v inter-

valu ± 30%. Posamezna fizična oseba ne
more v okviru javne prodaje z gotovino ku-
piti več kot za 1,000.000 SIT delnic, posa-
mezna pravna oseba ne more z gotovino
vplačati več kot za 5,000.000 SIT delnic po
revalorizirani prodajni ceni za delnico.

Namen izdaje delnic: namen izdaje del-
nic je lastninsko preoblikovanje podjetja.

Podatki o dividendah: delničarji so upra-
vičeni do izplačila dividend od 1. 1. 1993.
Dividende se bodo izplačevale v skladu s
politiko razdelitve dividend in sklepi vsa-
koletne skupščine delničarjev.

V skladu s statutom bo pripadla Republi-
ki Sloveniji tudi ena zlata delnica, ki daje
imetniku pravico veta pri pomembnejših
korporacijskih odločitvah. Pravice, ki jih da-
je zlata delnica, v tem trenutku niso oprede-
ljene, določene bodo, ko bo sprejet ustrezen
zakon.

Začetek in konec vpisovanja in vplače-
vanja delnic

Delnice se bo vpisovalo in vplačevalo
30 dni od objave javnega poziva v dnevniku
Delo, in sicer od 18. 9. 1996 do 18. 10. 1996.

Vpisna mesta
1. Vpisovanje delnic z lastniškimi certi-

fikati bo na vpisnih mestih:
– Hidrotehnik VGP, Slovenčeva 97,

Ljubljana, od 8. do 14. ure vsak delovnik.
2. Vpisovanje delnic s certifikati in go-

tovino bo v:
– Nova ljubljanska banka, d.d., Podruž-

nica Šiška, Bežigrad, poslovalnica Bratov-
ževa ploščad, Bratovževa ploščad 14, Ljub-
ljana. Delovni čas: ponedeljek, torek, četr-
tek, petek od 8. do 11. ure in od 14. do
17. ure, ter v sredo od 8. do 11. ure in od 15.
do 18. ure.

Pravne osebe, ki organizirajo, priprav-
ljajo in izvajajo javno prodajo novo izdanih
vrednostnih papirjev:

– Hidrotehnik VGP, Slovenčeva 97,
Ljubljana,

– Nova ljubljanska banka, d.d., Podruž-
nica Šiška, Bežigrad, Poslovalnica Bratov-
ževa ploščad, Bratovževa ploščad 14, Ljub-
ljana.

Prospekti so na razpolago na vseh vpi-
snih mestih.

Dodatne informacije v zvezi z javno pro-
dajo dobite na tel. 061/341-597 pri Petek
Tepina Damjani.

Hidrotehnik VGP Ljubljana

Št. 89/96 La-574

Družbeno kmetijsko podjetje Šentjur,
p.o., objavlja program lastninskega preobli-
kovanja, ki ga je z odločbo št. LP
00825/1996-TP/2 z dne 6. 9. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo.

1. Splošni podatki o podjetju
Sedež: Šentjur pri Celju, Cesta Leona

Dobrotinška 3.
Matična številka podjetja: 5150370.
Registracija podjetja: podjetje je vpisa-

no v sodni register Okrožnega sodišča v
Celju pod Srg 755/89.

Dejavnost podjetja (šifra dejavnosti
020140): živinoreja.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe:

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

– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve delnic –

20%,
– udeleženci notranjega odkupa podjetja

– 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja podjetja:
– prenos navadnih delnic na sklade – 40%,
– interna razdelitev – 20%,
– notranji odkup podjetja – 40%.
4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1. Interna razdelitev
DKP Meja, poziva vse zaposlene, nek-

danje zaposlene in upokojence podjetja, da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa v
časopisu Delo ter na oglasnih deskah pod-
jetja, vpišejo delnice v zameno za lastniške
certifikate.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi,
bo z objavo internega razpisa na oglasnih
deskah podjetja, najkasneje v 5 dneh začel
teči nov, 15-dnevni rok za vpis delnic ožjih
družinskih članov zaposlenih v podjetju.

Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih
in vplačanih 20% delnic, bo podjetje preo-
stanek do 20% preneslo na Sklad RS za
razvoj.

Če bo v prvem krogu vpisanih več delnic
kot jih je namenjeno interni razdelitvi, bo
presežek certifikatov proporcionalno upo-
rabljen za notranji odkup.

Podjetje bo izdalo navadne delnice v ob-
liki začasnic, ki se bodo glasile na ime in ne
bodo prenosljive dve leti po izdaji, razen z
dedovanjem.

4.2. Notranji odkup
DKP Meja, poziva vse zaposlene, nek-

danje zaposlene in upokojence podjetja, da
v 30 dneh po objavi oglasa in razpisa v Delu
in na oglasnih deskah podjetja, vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
oziroma začasnice se bodo vplačevale v za-
meno za presežne certifikate in za gotovino.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
paketu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.

Delnice so navadne, imenske, dajejo pra-
vico do upravljanja, skladno s pravili pro-
grama notranjega odkupa. Prenosljivost del-
nic v okviru programa je omejena z zahte-
vo, da ostaja najmanj ena tretjina zaposle-
nih med udeleženci programa. Po programu
notranjega odkupa bodo delnice prenosljive
skladno s pravili delničarskega sporazuma
in skladno s statutom družbe.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
pravilom notranjega odkupa.

5. Vpis delnic
Tako delnice iz interne razdelitve kot

delnice iz programa notranjega odkupa bo-
do upravičenci lahko vpisovali in vplačeva-
li vsak delovni dan od 8. do 13. ure, v tajniš-
tvu podjetja, v okviru zgoraj opredeljenih
rokov. Delnice iz programa notranjega od-
kupa se lahko v okviru opredeljenih rokov
vplačajo tudi v gotovini na poseben privati-
zacijski podračun 50770-698-88072, z na-
vedbo “plačilo kupnine za deleže podjetja v
notranjem odkupu”.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Zupanc Stanku, tel. 743-155.

DKP Meja, Šentjur, p.o.
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La-576

Na podlagi programa lastninskega
preoblikovanja podjetja Kmetijsko gospo-
darstvo Rakičan, p.o., Rakičan, Lendav-
ska 5, Murska Sobota, ki ga je z odločbo
št. LP 01304/1996-BR z dne 4. 9. 1996
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo, objavlja podjetje Kmetij-
sko gospodarstvo Rakičan, p.o., predpisa-
no vsebino programa lastninskega preob-
likovanja.

1. Firma  podjetja:  Kmetijsko  gospo-
darstvo Rakičan, p.o.

2. Sedež: Rakičan, Lendavska 5, Mur-
ska Sobota.

3. Matična številka: 5151333.
4. Dejavnost podjetja: poljedelstvo, go-

vedoreja in reja prašičev, proizvodnja kr-
mil, sadjarstvo, vinogradništvo, proizvod-
nja semena, kmetijske storitve, trgovina na
debelo in drobno.

5. Pravna oblika organiziranosti: druž-
beno podjetje. Od celotne vrednosti druž-
benega kapitala pripada 16,05% zadružnim
upravičencem. Podjetje je vpisano v sodni
register pri Okrožnem sodišču v Murski
Soboti pod št. reg. vložka 1/167-0.

6. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja:

vrednost kapitala po ocenjeni vrednosti
na dan 1. 1. 1993 znaša 2.115,762.000 SIT.

Po oblikovanju rezerv znaša osnovni ka-
pital 1.692,610.000 SIT. Podjetje bo izdalo
169.261 delnic po nominalni vrednosti
10.000 SIT.

Predvidena je naslednja struktura preob-
likovanega podjetja v delniško družbo:

– zadružni upravičenci 16,05%,
– upravičenci iz interne razdelitve 20%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja 6,40%,
– Odškodninski sklad 6,40%,
– Sklad RS za razvoj 12,78%,
– upravičenci iz notranjega odkupa

38,37%.
7. Način in kombinacije načinov last-

ninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na zadružne

upravičence 16,05% vrednosti družbenega
kapitala,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% vrednosti ugotovljenega družbenega
kapitala,

– prenos navadnih delnic na sklade
25,58% vrednosti ugotovljenega družbene-
ga kapitala,

– notranji odkup v višini do 40% vred-
nosti ugotovljenega družbenega kapitala.

8. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
8.1 Interna razdelitev
Podjetje Kmetijsko gospodarstvo Raki-

čan, p.o., poziva vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja, da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa
oziroma poziva v časopisu Večer ter na
oglasnih deskah v podjetju, vpišejo delnice
v zameno za lastniške certifikate in potrdi-
la iz 25.a člena.

V primeru, če upravičenci ne bodo do-
segli 20%, bo podjetje za preostanek delnic
do 20% vrednosti celotnega družbenega ka-
pitala podjetja, opravilo interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih.

Vpisni rok je prekluziven.

Interni razpis za ožje družinske člane
bo potekal na dogovorjenih vpisnih mestih
v podjetju v roku 15 dni od objave interne-
ga razpisa.

V primeru, da bo z lastniškimi certifika-
ti ožjih družinskih članov zaposlenih pre-
seženo število delnic internega razpisa, se
število proporcionalno zniža za vse družin-
ske člane, ki sodelujejo v internem razpisu.

Ožji družinski člani s presežnimi last-
niškimi certifikati ne morejo sodelovati v
programu notranjega odkupa.

Preostanek delnic, ki ne bodo razdelje-
ne niti na ta način, bo podjetje preneslo
Skladu RS za razvoj za namene odprodaje
pooblaščenim investicijskim družbam v
skladu z določili 23. člena zakona.

8.2 Notranji odkup
Podjetje Kmetijsko gospodarstvo Raki-

čan, p.o., poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojence podjet-
ja), da v 30 dneh po objavi tega oglasa
oziroma poziva v časopisu Večer ter na
oglasnih deskah v podjetju, da sodelujejo
pri notranjem odkupu delnic podjetja tako,
da vpišejo in vplačajo delnice s 50% popu-
stom.

Prvi paket bodo upravičenci vplačali:
– z denarnimi vplačili,
– z zamenjavo presežnih lastniških cer-

tifikatov interne razdelitve,
– s presežnimi potrdili za neizplačani

del neto osnovnih plač po poravnavi dav-
kov in prispevkov.

Vplačila morajo biti izvršena na pose-
ben privatizacijski podračun št.
51900-698-71533 do vključno 30 dni po
objavi v časopisu Večer. Podjetje bo v na-
slednjih štirih letih od Sklada za razvoj
odkupilo najmanj četrtino delnic iz notra-
njega odkupa. Delnice bodo upravičenci
odkupili iz pripadajočega dobička in iz dru-
gih virov.

Delnice notranjega odkupa so razdelje-
ne v tri skupine, in sicer:

– delnice z oznako C, ki bodo odkuplje-
ne z gotovinskim plačilom,

– delnice z oznako D, ki bodo zamenja-
ne za presežne lastniške certifikate in potr-
dila za neizplačani del neto osnovnih plač,

– delnice z oznako E, ki bodo odkuplje-
ne od Sklada za razvoj v naslednjih štirih
letih (obročno).

Delnice notranjega odkupa so navadne
imenske delnice in so prenosljive med ude-
leženci notranjega odkupa v skladu s pra-
vili notranjega odkupa oziroma delničar-
skim sporazumom (izven programa so pre-
nosljive le z dedovanjem), razen delnic, ki
so odkupljene s presežki lastniških certifi-
katov oziroma potrdil – delnice razreda D,
ki so enake delnicam interne razdelitve in
so neprenosljive dve leti od njihove izdaje,
razen z dedovanjem.

Podjetje bo uredilo organizacijo progra-
ma notranjega odkupa s pravili, ki jih sprej-
mejo vsi udeleženci programa notranjega
odkupa v 30 dneh po preteku roka za vpla-
čilo.

9.3 Način vpisa
Delnice interne razdelitve in notranjega

odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali v
Rakičanu, Lendavska 5, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure v okviru prej opredeljenih
rokov. Vplačila delnic za gotovino lahko

upravičenci opravijo pri Agenciji za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje Mur-
ska Sobota.

9. Informacije
Dodatne informacije v zvezi s progra-

mom in pogoji sodelovanja pri lastninskem
preoblikovanju podjetja so upravičencem
na razpolago pri Cipot Štefanu, tel.
069/23-060.

Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, p.o.

Št. 120 La-579

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Avtomehanika Škofja Lo-
ka, d.o.o., Trgovina, servis, mednarodna de-
javnost, ki ga je z odločbo št. LP
00981/1996-TP z dne 7. 8. 1996 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in privatizaci-
jo in skladno z zakonom o lastninskem
preoblikovanju, podjetje Avtomehanika
Škofja Loka, d.o.o., Trgovina, servis, med-
narodna dejavnost objavlja program lastnin-
skega preoblikovanja podjetja Avtomehani-
ka Škofja Loka, d.o.o., Trgovina, servis,
mednarodna dejavnost.

1. Firma in sedež: Avtomehanika Škof-
ja Loka, d.o.o., Trgovina, servis, medna-
rodna dejavnost, Škofja Loka, Kidričeva
50.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Kranju,
enota Kranj, pod registrsko št. vložka
1/2499/00.

2. Matična številka: 5509998.
3. Dejavnost: 090121 – popravilo in

vzdrževanje cestnih motornih vozil.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je v 99,8% družbeni lastnini, domači ka-
pital, 0,2% trajni kapital.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,

– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad invalid-

skega in pokojninskega zavarovanja,
– 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%
razpisanih delnic,

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

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Avtomehanika Škofja Loka, d.o.o., Tr-

govina, servis, mednarodna dejavnost, po-
ziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence podjetja in podjetij v njegovi last-
nini (I. krog), da v 30-dnevnem roku po
objavi tega oglasa in poziva v dnevnem ča-
sopisju in na oglasni deski podjetja, vpišejo
delnice v zameno za lastniške certifikate.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice oziroma potrdila po prehodnem
sklepu organa upravljanja. Če bo vpisanih
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in vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo
presežek certifikatov proporcionalno upo-
rabljen za notranji odkup.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic, namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preob-
likovanje z interno objavo na oglasni deski
razpisala nov, 15-dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju (II. krog).

Če tudi po tem razpisu ne bo vpisanih in
vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj.

V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsa-
kega upravičenca posebej.

Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, ra-
zen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
Avtomehanika Škofja Loka, d.o.o., Tr-

govina, servis, mednarodna dejavnost, po-
ziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence podjetja, da v 30 dneh po objavi
tega oglasa v dnevnem časopisu ter na ogla-
snih deskah podjetja, vpišejo in vplačajo
delnice s 50% popustom. Delnice se vpla-
čujejo z gotovino oziroma z morebitnimi
presežki lastniških certifikatov iz interne
razdelitve. Delnice, ki ne bodo odkupljene
v prvem krogu, bo do končnega odkupa za-
držal in z njimi upravljal Sklad za razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen, pre-
nosljive samo znotraj programa (posebnost
so delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so pre-
nosljive dve leti po pridobitvi samo z dedo-
vanjem, po tem obdobju pa so prenosljive
do konca trajanja programa v okviru upra-
vičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in delniškega spo-
razuma.

Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do divi-
dende in do stečajne mase.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa lahko upravi-
čenci s certifikati vpisujejo in vplačujejo na
sedežu podjetja Škofja Loka, Kidričeva 50,
vsak delovnik od 8. do 12. ure, z gotovino
pa na privatizacijski podračun št.
51510-698-000-0004239, v okviru zgoraj
opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. 064/634-635, pri Valeriji Čemažar Či-
kič.

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

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

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-

riranje in privatizacijo, Kotnikova 18, Ljub-
ljana.

Avtomehanika Škofja Loka, d.o.o.

Razpisi delovnih mest

Popravek

V razpisu delovnih mest za delovno me-
sto direktorja, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 51 z dne 13. IX. 1996, Ob-2663

– se v tretjem odstavku v drugi vrstici
beseda “pogoje” nadomesti z besedo “po-
leg”,

– je podpisnik na koncu razpisa Razpi-
sna komisija.

V razpisu delovnih mest za delovno me-
sto direktorja, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 51 z dne 13. IX. 1996, Ob-2664

– se v tretjem odstavku v drugi vrstici
beseda “pogoje” nadomesti z besedo “po-
leg”.

– se šesti odstavek pravilno glasi; Kan-
didati morajo svoje popolne prijave, z vse-
mi potrebnimi dokazili o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev, poslati najkasneje v roku
osmih dni od objave tega razpisa v Urad-
nem listu RS, v zaprti kuverti, na naslov:
Holding mesta Ljubljane, d.o.o. Ljubljana,
Dalmatinova 1, Razpisna komisija, s pripi-
som: “za razpis direktorja Snaga d.o.o.”

– je podpisnik na koncu razpisa Razpi-
sna komisija.

V razpisu delovnih mest za delovno me-
sto direktorja, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 51 z dne 13. IX. 1996, Ob-2665

– se v tretjem odstavku v drugi vrstici
beseda “pogoje” nadomesti z besedo “po-
leg”,

– se šesti odstavek pravilno glasi: Kan-
didati morajo svoje popolne prijave z vsemi
potrebnimi dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev, poslati najkasneje v roku os-
mih dni od objave tega razpisa v Urad-
nem listu RS, v zaprti kuverti, na naslov:
Holding mesta Ljubljane, d.o.o. Ljubljana,
Dalmatinova 1, Razpisna komisija, s pripi-
som: “za razpis direktorja Žale, d.o.o.”

– je podpisnik na koncu razpisa Razpi-
sna komisija.

Uredništvo

Št. 1023/96 Ob-2676

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljub-
ljani razpisuje prosta delovna mesta

mladih raziskovalcev
za določen čas na naslednjih področjih:
– fitomedicina,
– tla in mikroklima,
– tehnologija rekombinantne DNA,
– biokemija in molekularna biologija,
– zoologija,
– gozd, gozdarstvo,
– lesarstvo,
– genetika in selekcija (2 mesti),
– prehrana živali (2 mesti),
– bioinženirstvo,
– predelava animalnih surovin.

Pogoj: prijavljeni kandidati morajo ustre-
zati kriterijem pravilnika o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razi-
skovalne, visokošolske in druge organizaci-
je (Ur. l. RS, št. 38/94).

Delovno razmerje bomo sklenili za do-
ločen čas, za čas financiranja Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Začetek financira-
nja bo 1. 11. 1996.

Pisne vloge kandidatov z ustreznimi do-
kazili sprejema kadrovska služba Bioteh-
niške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva
101, v 15 dneh po objavi razpisa.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15
dneh po izteku roka za zbiranje prijav.

Biotehniška fakulteta

Ob-2742

Fakulteta za računalništvo in informati-
ko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, razpi-
suje tri delovna mesta

mladih raziskovalcev
za naslednji področji:
– inteligentni sistemi – 2 mesti,
– avtomatizacija.
Kandidati morajo ustrezati vsem kriteri-

jem pravilnika o usposabljanju in vključe-
vanju mladih raziskovalcev v raziskovalne,
visokošolske in druge organizacije (Ur. l.
RS, št. 38/94).

Pogoji:
– da je slovenski državljan ali Slovenec

brez slovenskega državljanstva, ki se lahko
izobražuje v Republiki Sloveniji pod enaki-
mi pogoji kot državljan Republike Sloveni-
je,

– da ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo ustrezne smeri,

– da ima povprečno študijsko oceno naj-
manj 8,

– praviloma ni starejši od 28 let.
Pisne vloge kandidatov z dokazili o iz-

polnjevanju pogojev razpisa pošljite v ro-
ku 8 dni od objave na Fakulteto za računal-
ništvo in informatiko, Ljubljana, Tr-
žaška 25.

O izidu razpisa bomo kandidate obvesti-
li v zakonitem roku.

Fakulteta za računalništvo in
informatiko

Univerze v Ljubljani

Št. 319/96 Ob-2743

Svet VVZ “Kekec” Grosuplje, Trubarje-
va 15, Grosuplje, razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določi zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96) ter imeti pedagoške, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje
pedagoškega in poslovnega dela zavoda.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev in priloženo vizijo razvoja zavoda za
obdobje štirih let pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov zavoda z oznako “Raz-
pis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

VVZ Kekec, Grosuplje

Št. 96 Ob-2748

OŠ Borisa Kidriča Maribor, Maribor, Žol-
garjeva 4, razpisuje prosto delovno mesto
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računovodje
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-

som. Nastop dela 1. 11. 1996; pogoji: vsaj
srednja  ekonomska  šola,  poskusno  delo
2  meseca  po  24.  členu  kolektivne  po-
godbe.

Rok za prijavo z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev je 8 dni po objavi, kandidati
bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Osnovna šola Borisa Kidriča
Maribor

Št. 61/96 Ob-2754

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,
razpisuje naslednja delovna mesta

visokošolskega učitelja
– za predmete gospodarskega in civilne-

ga prava;
visokošolskih sodelavcev
– za predmete gospodarskega prava,
– za ekonomske in finančno pravne pred-

mete,
– za kazenske predmete.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, morajo biti kandidati izvoljeni v na-
ziv visokošolskega učitelja oziroma sode-
lavca za navedene predmete v skladu z za-
konom o visokem šolstvu.

Pisne vloge kandidatov z ustreznimi do-
kazili o izpolnjevanju pogojev sprejema
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mla-
dinska ulica 9, osem dni po objavi.

Pravna fakulteta Maribor

Št. 898/96 Ob-2803

Na podlagi sklepa Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo o odobritvi delovnih
mest za mlade raziskovalce Klinični center
Ljubljana razpisuje 11 delovnih mest za

mlade raziskovalce
na naslednjih področjih:
1. Mikrobiologija in imunologija –

2 delovni mesti,
2. Stomatologija – 1 delovno mesto,
3. Nevrobiologija – 2 delovni mesti,
4. Reprodukcija človeka – 2 delovni

mesti,
5. Srce in ožilje – 3 delovna mesta,
6. Metabolne in hormonske motnje –

1 delovno mesto.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki

izpolnjujejo določila pravilnika o usposab-
ljanju in vključevanju mladih raziskovalcev
v raziskovalne, visokošolske in druge orga-
nizacije (Ur. l. RS, št. 38/94).

Prijava na razpis predlagatelja mora vse-
bovati:

– potrdila o izpolnjevanju določil pravil-
nika o usposabljanju in vključevanju mla-
dih raziskovalcev v raziskovalne, visoko-
šolske in druge organizacije,

– potrdilo o vpisu na podiplomski študij,
– program usposabljanja.
Pisne ponudbe z vso zahtevano doku-

mentacijo pošljite na Odbor za znanstve-
no-raziskovalno delo, Bohoričeva 28, Ljub-
ljana, 15 dni po objavi razpisa.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v za-
konskem roku.

Vse dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom lahko dobijo kandidati na Od-
boru za znanstveno-raziskovalno delo in po
tel. 061/13-13-113 int. 52-86.

Klinični center Ljubljana

Razpisi
javnih natečajev

Št. 1161/3 Ob-2850

V skladu z drugim odstavkom 88. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS,
št. 32/95 in 33/95) je pričeti javni razpis za
izbiro najboljše idejne rešitve prenove veli-
ke sejne dvorane na Magistratu v Ljubljani,
Mestni trg 1, objavljen na predpisan način
(Ur. l. RS, št. 45/96 z dne 19. avgust 1996,
stran 3249 in št. 46/96 z dne 23. avgusta
1996, stran 3277), veljaven.

Poziva se ponudnike, ki so prevzeli gra-
divo s podlogami, da oddajo svoje ponudbe
v skladu s pogoji javnega razpisa in ne upo-
števajo preklica, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 50/96 z dne 6. septembra 1996,
stran 3577.

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

Popravek

Ob-2851

V javnem zbiranju ponudb za izgradnjo
rezervoarja R-8 z jeklenim lovilnim bazenom
za naftne derivate s kapaciteto 60.000 m3 v
sklopu rezervoarskih zmogljivosti na Ser-
minu v Kopru, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 51 z dne 13. IX. 1996, Ob-2651, št.
122/96 se drugi odstavek pravilno glasi:

Ponudbe pošljite na naslov: Skupina Is-
trabenz – Instalacija, d.o.o., Koper, Sermin
10a do najkasneje 24. oktobra 1996, ob 11.
uri po lokalnem času.

Vodnogospodarski inštitut
Ljubljana

Popravek

Št. 6/14-2435/2-96 Ob-2852

V javnem razpisu za izgradnjo krajevne-
ga kabelskega in razvodnega omrežja (KKO
+ RNO) Tržič-mesto, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 51 z dne 13. IX. 1996 se

– prvi odstavek 9. točke pravilno glasi:
Rok za oddajo ponudb je do vključno

24. 9. 1996 do 13. ure na naslov: Telekom
Slovenije, p.o., Mirka Vadnova 13, Kranj,

– prvi  odstavek 10. točke pravilno glasi:
Odpiranje ponudb bo komisijsko dne,

25. 9. 1996 ob 10. uri v sejni sobi – I.
nadstropje objekta B Telekom Slovenije,
p.o., Mirka Vadnova 13 Kranj.

Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

Št. 77/96 Ob-2737

Občina Vodice na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za zgraditev vodovoda Vodice–Farma

Vodice
A) Splošni pogoji razpisa:

1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Predmet razpisa so: gradbeno zemelj-

ska dela in vodovodno instalacijska dela.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično po-

ročilo, situacijo trase in popis del kot podlo-
go za sestavo ponudbe dobite na Lokainvest
Škofja Loka, Kapucinski trg 7 (Lado Ber-
nard, tel. 064/624-070).

Odkupnina za razpisni elaborat znaša
5.000 SIT, plačljivo z virmanom, gotovino
ali čekom na Lokainvest št. ŽR
51510-601-11191.

4. Orientacijska vrednost naročila je ca.
4,5 mio SIT.

5. Predvideni rok izvedbe je november
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– najugodnejša cena,
– reference ponudnika.
7. Rok in način oddaje ponudbe: ponud-

be sprejema tajništvo Občine Vodice (Alek-
sandra Velkavrh inž.) Kopitarjev trg 1, z
dospetjem najkasneje do srede, 2. oktobra
1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba vodovod Vodi-
ce” in naslovom ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo isti dan t.j. 2.
oktobra ob 12.15 v sejni sobi Občine Vodi-
ce.

B) Detajlni pogoji in navodila za ponud-
bo

a) Pogoj za veljavnost ponudbe je izka-
zana opravilna sposobnost ponudnika za iz-
vajanje tovrstnih del (ustrezna odločba v
smislu 4. člena zakona o gospodarskih druž-
bah).

b) Kot ponudnik lahko nastopa inženi-
ring ali gradbeni ali vodoinstalaterski izva-
jalec z ustreznim kooperantom za dela, ki
jih sam ne izvaja. S ponudbo mora biti dolo-
čen izvajalec gradbenih in instalacijskih del.

Delne ponudbe samo za gradbena ali sa-
mo za instalacijska dela niso zaželjene.

c) Ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim predračunom na popisu razpis-
ne dokumentacije s fiksnimi cenami za eno-
to (obračun bo po dej. količinah).

d) Ponudbi morajo biti priložene refe-
rence izvajalca vodoinstalacijskih del z na-
vedenimi vodovodi sistema “DUKTIL”, ki
jih je le-ta izdelal v zadnjih treh letih.

e) Garancijski rok za kvaliteto del je naj-
manj 5 let.

f) Plačilni pogoji: glede na enomesečni
rok gradnje in stimulacijo uspešnega za-
ključka del predvidevamo plačilo samo z
obračunom sestavljenim takoj po primopre-
daji vseh del, z valuto plačila 15 dni po
vročitvi obračunske situacije.

Le izjemoma kot manjšo ugodnost
ponudbe dopuščamo možnost avansa v viši-
ni 2 mio SIT, z valuto plačila v 15 dneh po
dobavi vodovodnega materiala na gradbiš-
če.

g) Opcija ponudbe je 30. oktober 1996.
h) Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni dopis,
– ponudbeni predračun (na razpisni pod-

logi),
– odločbo o opravilni sposobnosti po-

nudnika,
– reference ponudnika in izvajalca vo-

doinstalaterskih del.
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V ponudbenem dopisu navedite vse pri-
pombe, ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe.

Vsa ostala določila bodo obravnavana s
pogodbo z izbranim izvajalcem v smislu
ozanc za tovrstna dela.

Postopek javnega razpisa in vse infor-
macije vodi “Lokainvest”, d.o.o., Podjetje
za svetovalni inženiring Škofja Loka, Ka-
pucinski trg 7.

Občina Vodice

Št. 88/96 Ob-2738

Krajevna skupnost Benedikt na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa sveta Kra-
jevne  skupnosti  Benedikt  objavlja  –  po-
novni

javni razpis
za oddajo naslednjih del

A) Likvidacija dveh vrtin Be-1, globi-
ne 150,50 m in BS-2, globine 788 m.

B) Izdelava ter aktiviranje dveh novih
vrtin globine 30 in 100 m.

C) Hidrogeološki nadzor izvedbe del.
1. Predmet razpisa je likvidacija dveh vr-

tin mineralne vode, BE-1 globine 150,50 m
in BS-2, globine 788 m, izdelava in aktivi-
ranje dveh novih vrtin globine 30 in 100 m
ter hidrogeološki nadzor izvedbe del na lo-
kaciji slatine v Benediktu.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8,500.000 SIT.

3. Predviden rok pričetka del je 20. 10.
1996.

4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena (ločena za postavko

A, postavko B in postavko C) po sistemu
ključ v roke,

– opcija ponudbe,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgo-

voren za izvedbo del.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika;
– popolnost ponudbe,
– garancija za izvedbo v predpisanem ro-

ku,
– reference,
– cena,
– garancija za kvaliteto izvedenih del,
– eventualne druge ugodnosti ponudnika.
6. Oddaja ponudb
Rok za dostavo ponudb je 15 dni po ob-

javi tega razpisa na naslov Krajevna skup-
nost Benedikt, Benedikt 5, 2234 Benedikt s
pripisom “Ponudba za sanacijo slatine v Be-
nediktu.

Ponudniki lahko vse dodatne informaci-
je in razpisno dokumentacijo (tender) dvig-
nejo pri Krajevni skupnosti Benedikt s pla-
čilom 15.000 SIT v roku tri dni po razpisu
od 8. do 9. ure v pisarni Krajevne skupnosti
Benedikt.

7. Odpiranje pismenih ponudb se bo
opravilo pred komisijo pri odpiranju ponudb
so lahko prisotni ponudniki, ki bodo o času
odpiranja obveščeni.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence razpisa komisija obvestila v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Krajevna skupnost Benedikt

Št. 811/96 Ob-2739

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Oddelek za komunalno, stano-
vanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljan-
ska 89, Domžale objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca projektne

dokumentacije in za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem

programu Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti
2.1 Za izvajanje del
a) Objekt 1: Ureditev parkirišča ob Ka-

juhovi ulici okvirna vrednost 3,000.000 SIT,
b) Objekt 2: Izgradnja kanalizacije in ce-

ste na Ručigajevi ulici - Jarše okvirna vred-
nost 4,000.000 SIT,

c) Objekt 3: Izgradnja kanalizacije in ce-
ste Javorjeve ulice v ZN Študa okvirna vred-
nost 7,500.000 SIT.

3.2 Rok izvedbe: objekt 1–3:
pričetek – oktober 1996,
zaključek – november 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in
prostor, na Ljubljanski 89/I, Domžale. Po-
nudniki lahko dobijo potrebne informacije
in razlage za izdelavo ponudbe pri Tonkli
Primožu ali Kump Jožetu, tel. št. 722-022
ali 714-005. Odkupnina za razpisno doku-
mentacijo je 8.000 SIT plačljivo v gotovini
ali z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810230 – proračun Občine Dom-
žale – razpis.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
4. 10. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za komunalno, stano-
vanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljan-
ska 89/I, 1230 Domžale, v zaprti ovojnici z
napisom “Javni razpis – komunala – Ne od-
piraj!”

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-
stropje – sejna soba, prvi naslednji dan po
roku za oddajo ponudb bo ob 15. uri.

Kolikor pade dan odpiranja na soboto,
nedeljo ali praznik je odpiranje prvi delovni
dan ob isti uri.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Občina Domžale

Št. 012-01/96 Ob-2744

Občina Cerkno objavlja na podlagi 4.
člena odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Cerkno (Ur. l. RS. št. 35/95), 18.
člena odloka o podelitvi koncesije za ob-

vezno gospodarsko lokalno javno službo za
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje ku-
rilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka (Ur. l. RS, št. 37/96) ter
odredbe o postopku za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje

dimnikarske dejavnosti na območju
Občine Cerkno

1. Predmet koncesije je izvajanje obvez-
ne gospodarske javne službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka, na celotnem območju Občine Cerkno.

2. Pogoji za izbor koncesionarja: na raz-
pis se lahko prijavijo fizične in pravne ose-
be, ki so registrirane za opravljanje konce-
sijske dejavnosti in izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo izkušnje na področju dejav-
nosti, ki so predmet koncesije,

– da pripravijo in predložijo organizacij-
sko shemo izvajanja dejavnosti, ki so pred-
met koncesije ter pogoje in načine upravlja-
nja z infrastrukturnimi objekti, potrebnimi
za izvajanje dejavnosti, ki so predmet kon-
cesije,

– da pripravijo in predložijo predlog ce-
nika za svoje storitve,

– da predložijo potrebne reference in ga-
rancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo
sprejete naloge,

– da zagotovijo, da bo izvajanje dejav-
nosti, ki so predmet koncesije, potekalo v
okviru predpisanih standardov in normati-
vov,

– da razpolagajo z zadostnim številom
strokovnega kadra in

 drugimi potenciali za izvajanje dejav-
nosti.

3. Razpisni postopek
Interesenti morajo vloge z dokazili o iz-

polnjevanju pogojev za podelitev koncesije
vložiti v roku 15 dni od objave razpisa v
Uradnem listu RS in sicer na naslov: Obči-
na Cerkno, občinski urad, Platiševa ul. 9,
5282 Cerkno z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis za koncesijo”.

4. Odpiranje vlog bo javno, in sicer dru-
gi delovni dan po preteku razpisa, in sicer
ob 12. uri na Občinskem uradu Občine Cerk-
no.

O izidu razpisa bodo interesenti obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

5. Koncendent bo o podelitvi koncesije
odločil z upravno odločbo.

6. Z izbranim koncesionarjem bo skle-
njena pogodba za dobo petih let.

Občina Cerkno

Ob-2745

Zavod za varstvo naravne in kulturne de-
diščine Gorica, v Novi Gorici, Delpinova 16,
razpisuje na podlagi 13. člena zakona o pro-
računu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 16/92) in po odredbi o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) ter 53. člena zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)

javni razpis
za izvedbo del na objektu Trdnjava Kluže

– sanacija notranjosti severnega trakta
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1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Gorica iz Nove Gori-
ce, Delpinova 16 in Občina Bovec.

2. Predmet razpisa: sanacija in konser-
vatorska prezentacija notranjosti severnega
trakta trdnjave, vključno z obnovo ometov,
zasteklitvijo in izdelavo vhodnih kovinskih
vrat.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na upravi Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine Gorica, v No-
vi Gorici, Delpinova 16, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

4. Orientacijska vrednost naročila:
1,250.000 SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 15. 10.
1996, dokončanje del pa 15. 11. 1996.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– najnižja ponudbena cena, naročnik pa
ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika,

– plačilni pogoji (plačilo po opravljenem
delu),

– strokovna usposobljenost obnove sta-
rih objektov,

– druge ponudbene ugodnosti.
7. Ponudbe se oddajo na gornji naslov

do 20. 9. 1996, in sicer do 14. ure, v zaprtih
ovojnicah, z naslovom ter oznako “Ponudba
– Ne odpiraj”.

Upoštevali bomo le popolne ponudbe,
oddane v roku.

8. Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1996
ob 9. uri, v prostorih Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine Gorica, v No-
vi Gorici, Delpinova 16. O izidu bodo po-
nudniki obveščeni v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.

Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Gorica, v Novi Gorici

Ob-2747

Natečaj

za idejno rešitev ureditve šolskega
predvrta, postavitve in obeležja idrijski

čipkarici
1. Naročnik: Čipkarska šola Idrija, Pre-

lovčeva 1, Idrija.
2. Predmet razpisa je idejna rešitev za

ureditev šolskega parka s postavitvijo in ob-
likovanjem obeležja idrijski čipkarici.

3. Razpisna dokumentacija s podatki in
razlago se dobi v pisarni Čipkarske šole
Preločeva 2, tel. (065) 71 313 od objave
natečaja vsak dan od 8. do 12. ure.

4. Pravico do udeležbe na natečeju ima-
jo vsi državljani Republike Slovenije s stal-
nim bivališčem v RS. Razpisovalec vabi k
natečaju vse, ki želijo ustvarjalno prispevati
k čimboljši rešitvi natečajne naloge.

5. Natečajna naloga
Letos praznuje čipkarska šola stodvajse-

to obletnico delovanja, zato se je šola odlo-
čila postaviti obeležje vsem znanim in ano-
nimnim čipkaricam, mentoricam in učitelji-
cam najbolj znani med njimi Ivanki Ferjan-
čič, ki so več stoletij ohranjale in
dopolnjevale umetnost ročnega čipkanja.
Obeležje je lahko kot spomenik, plastika,
kinematična skulptura, itd... neglede na teh-
niko izvedbe, velikost ali motiv. Od avtor-
jev pričakujemo skico, fotomontažo, make-
to ali 3d predstavitev obeležja in postavitev
v okolje predvrta čipkarske šole. Dela bodo

razstavljena na razstavi ob praznovanju
stodvajsete obletnice čipkarske šole in bodo
na ogled javnosti v razstavnem prostoru v
čipkarski šoli.

Najboljša rešitev obeležja bo izvedena
in postavljena v prihodnjih letih.

6. Merila za izbiro najugodnejše rešitve
so: kvaliteta izdelka (stopnja obdelanosti,
obseg izdelave), izvirnost in vizualizacija
rešitve, prikaz v treh dimenzijah v obliki
simulacij, fotomontaž in maket.

7. Ocenjevalna komisija v sestavi:
– Dragica Boškin,
– Ivana Leskovec,
– Nande Rupnik,
– Rafael Bizjak.
8. Natečaj se začne z dnevom objave v

Uradnem listu RS.
9. Rok za oddajo del je 12.oktober 1996,

dela se pošljejo na naslov čipkarska šola,
Prelovčeva ul. 2, Idrija, z oznako “Natečaj
za obeležje ČŠ” Idrija.

10. Ocenjevalna komisija bo delo kon-
čala do 31. oktobra 1996. O izidih natečaja
bo komisija obvestila avtorje v roku 30 dni.
Nagrado in odkup bo izplačan avtorju naj-
kasneje 30 dni po objavi izidov.

11. Nagrada, ki je hkrati odkup v višini
150.000 SIT

Avtorju najboljše rešitve poleg odkupa
pripada tudi pravica do sodelovanja pri izde-
lavi in postavitvi obeležja. Če bo na razpis
prispelo premalo del, ali pa le ta po mnenju
komisije ne ustrezajo razpisnim pogojem si
komisija pridrži pravico, da dela ne odkupi.

Natečaj ponavljamo, ker smo ob prvem
razpisu dobili samo en prispevek.

Gimnazija Jurija Vege
Idrija

Št. 8-19/96 Ob-2751

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakul-
teta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva
101, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja za nabavo in

montažo raziskovalne opreme
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Bio-

tehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo,
Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: ponudba za nabavo
in montažo raziskovalne opreme: rastli-
njak-steklenjak v okviru velikosti
12,8 × 26 m, notranje predeljen na štiri lo-
čene komore in predprostor, z opremo za
uravnavanje klimatskih pogojev.

3. Orientacijska cena razpisane opreme
je 32,000.000 SIT.

4. Predviden začetek montaže je konec
leta 1996.

5. Razpisno dokumentacijo, ki je sestav-
ni del razpisa lahko dobijo ponudniki vsak
delovnik med 9. in 12. uro v roku 5 dni po
objavi razpisa v tajništvu Oddelka za agro-
nomijo, na Jamnikarjevi 101, 1. nadstropje.

6. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti: ce-
lovitost in skladnost ponudbe z razpisanimi
pogoji, kvaliteto opreme, reference, dolžino
garancijskih rokov, rok izvedbe in druge
posebne pogoje ponudnika.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši ponudnik.

7. Obravnavali bomo ponudbe z vso po-
trebno dokumentacijo, ki bodo prispele na
naslov: Biotehniška fakulteta, Oddelek za
agronomijo, Jamnikarjeva 101, v zaprti
ovojnici z oznako “Ponudba na javni razpis
– rastlinjak – Ne odpiraj” do 10. oktobra
1996 do 10. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 11. uri v sejni sobi Oddelka za agrono-
mijo, Biotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani, Jamnikarjeva 101.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v petih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta

Oddelek za agronomijo

Št. 316 Ob-2752

Na podlagi odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Zdravstveni
dom Trbovlje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo strehe

Zdravstvenega doma Trbovlje
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

sanacijo strehe Zdravstvenega doma Trbov-
lje.

3. Lokacija: Rudarska cesta 12, Trbov-
lje.

4. Orientacijska vrednost za razpisano
investicijo je 54,000.000 SIT. Investitor si
pridržuje pravico odločiti se za manjši ob-
seg del od razpisanega oziroma za fazno
izgradnjo odvisno od razpoložljivih sred-
stev. Investitor si pridržuje tudi pravico, da
v primeru, da sredstva za investicijo sklad-
no s finančno konstrukcijo ne bodo zago-
tovljena, šteje ta razpis kot informativni raz-
pis, kar pomeni, da ni podlaga za sklenitev
pogodbe.

Investitor si pridržuje pravico skleniti po-
godbe za posamezno vrsto del.

5. Rok: predviden pričetek del je takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje pa v 60
dneh.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: strokovnost, ponudbena ce-
na, plačilni pogoji, reference na podobnih
delih, rok izdelave in garancija za delo. Naj-
cenejši ponudnik ni nujno, da je najugod-
nejši.

7. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena zgoraj citirane odredbe.

8. Vse informacije v zvezi s ponudbo
lahko dobite po tel. 0601/26-488 pri Tatjani
Jevševar, ek.

9. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Ponudbe sprejemamo do 11. ure na dan
preteka za oddajo ponudb v tajništvu ZD
Trbovlje.

10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti kuverti na naslov: ZD Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba”. Stroške ponudbe nosijo
ponudniki sami.

11. Odpiranje ponudb bo na dan preteka
roka za oddajo ponudb ob 12. uri v tajništvu
ZD Trbovlje oziroma prvi naslednji delovni
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dan, če je dan odpiranja ponudb dela prost
dan.

12. Ponudbe bo pregledala razpisana ko-
misija.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v ro-
ku 15 dni od odpiranja ponudb.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 36/96 Ob-2756

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 19/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Ptuj

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

parkirišča pri cerkvi Sv. Leopolda
Mandiča v Novi vasi pri Ptuju

A) Splošni pogoji:
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,

Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Projekta

inženiring Ptuj, Ptuj, Trstenjakova ul.2.
3. Predmet razpisa: izgradnja parkirišča

na površini 1300 m2.
4. Lokacija: Nova vas pri Ptuju.
5. Predvidena vrednost: ca 8,000.000

SIT.
6. Rok: predviden pričetek del je 1. 10.

1996, dokončanje pa v 15 delovnih dneh.
B) Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponud-
benega predračuna z upoštevanim promet-
nim davkom in 45-dnevno opcijo predložiti
naslednje dokumente:

– registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del, kapacitete kadrov, stroškov-
na usposobljenost in zasedenost le-teh,

– dokazila o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe z “na ključ”,
– izjavo, da so proučili terenske prilike

na kraju gradnje in da so v ceno vkalkulira-
ni stroški za ureditev deponij in gradbišča,

– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.

C) Merila za izbiro najprimernejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisanih pogojev iz
točke B tega razpisa,

– cena, ponujena fiksna cena do konca
gradnje po metodi “ključ v roke” in odpo-
vedjo po 637. členu ZOR,

– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D) Ostali pogoji:
– ponudbo v zapečateni ovojnici z ozna-

ko “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo par-
kirišča v Novi vasi pri Ptuju” je potrebno
dostaviti v 15 dneh po objavi v Uradnem
listu RS, na naslov: Mestna občina Ptuj,
Oddelek za okolje, prostor in gospodarsko
infrastrukturo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, do
12. ure;

– popis del s situacijami, prerezi in de-
tajli vse ostale informacije v zvezi z razpi-
som dobite na oddelku tel. 062/772-861

(Purg Tone);
– odpiranje ponudb bo 15. dan po objavi

razpisa ob 12. uri na Oddelku za okolje,
prostor in gospodarsko infrastrukturo Mest-
ne občine Ptuj,

– o izbiri najprimernejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Ptuj

Št. 0048-308/52-96 Ob-2757

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del: za objekt Ministrstvo za

notranje zadeve – RS, Uprava za
notranje zadeve Nova Gorica, Obnova
prostora za pridržanje na PP Bovec,

Bovec
1. Predmet razpisa je: obnova prostora

za pridržanje PP Bovec, Bovec:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektroinstalacijska dela,
– strojne instalacije.
2. Orientacijska vrednost del je: pod

1. točko tega razpisa 3,100.000 SIT.
3. Lokacija del: Bovec.
4. Predviden pričetek del je: po podpisu

pogodbe – predvidoma 21. 10. 1996, zaklju-
ček del in montaže 21. 11. 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe.
Natančneje so merila za najugodnejšega

ponudnika dana v razpisnih pogojih, katere
ponudnik prejme ob dvigu dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

prva kuverta mora biti z oznako Ne odpi-
raj – javni razpis št. 308/52-96 za Obnovo
prostorov za pridržanje PP Bovec – doku-
mentacija, druga kuverta z oznako Ne odpi-
raj – javni razpis št. 308/52-96 za Obnovo
prostorov za pridržanje PP Bovec – ponudba.

Na vsaki kuverti mora biti navedeno na
katera dela tega razpisa se dela nanašajo, ter
ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
MNZ – RS, Štefanova 2, Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
9. 10. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno MNZ – RS, Štefa-
nova 2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo: 10. 10. 1996 ob
8. uri, v prostorih MNZ – RS, VŠNZ Kotni-
kova 8, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
priložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od dneva razpisa, podpisani
in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
nančnem stanju (BON-1, BON-2, oziroma
BON-3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.

Obrtniki predložijo overjeno potrdilo pri-
stojnega organa za dejavnost, zaključni ra-
čun in izjavo banke o povprečnem meseč-
nem stanju na žiro računu za zadnje tri me-
sece.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in investicij-
sko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delovnik 24., 25. in 26. 9. 1996 (torek,
sreda, četrtek) od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

istem naslovu (11. točka) ali po tel.
061/302-552 med 7. in 8. uro pri Janiju To-
polovcu.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Št. 05-6 Ob-2758

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Starše objavlja

javni razpis
za rekonstrukcijo in nadzidavo občinske

stavbe
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Uporabnik: Občina Starše.
3. Predmet razpisa: rekonstrukcija in

nadzidava občinske stavbe.
4. Orientacijska vrednost: 9,300.000 SIT.
5. Rok dokončanja: 10. 12. 1996.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena vrednost,
– rok dokončanja,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa od 8. do 12. ure v prostorih
Staninvesta Maribor, Grajska ul. 7, soba
211/II, pri Teji Strdin.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba za rekonstrukcijo in nadzidavo
občinske stavbe”.

9. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-
vati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

10. Rok za oddajo ponudb je do 30. 9.
1996 do 12. ure na naslov: Občina Starše,
Starše 93, 2205 Starše.

11. Javno odpiranje ponudb bo 1. 10.
1996 v prostorih Občine Starše s pričetkom
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ob 11. uri. Ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Občina Starše

Št. 2485/96 Ob-2759

V skladu s sprejetim programom dela za
plinifikacijo v bivši Občini Radovljica za
območje sedanje Občine Bled in izdelanim
Energetskim konceptom za območje Bled,
Radovljica, Lesce, Begunje, Gorje ter odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
objavlja

javni razpis
za izdelavo projekta PGD in PZI plinske

mreže za območje Občine Bled
Razpisni pogoji
I. Uvodne določbe
1. Predmet razpisa: plinska mreža za ob-

močje Občine Bled.
2. Investitor: Komunala Radovljica,

Ljubljanska 27, Radovljica.
3. Organizacija, ki izvaja inženiring: Ko-

munala Radovljica, Ljubljanska 27, Radov-
ljica.

II. Obseg del
V okviru plinifikacije široke potrošnje v

Občini Bled je potrebno izdelati projektno
dokumentacijo za objekte:

– plinovod do večjih potrošnikov za ob-
močje Občine Bled,

– plinovod do individualnih potrošnikov
za območje Občine Bled.

III. Tehnične karakteristike bodo ponud-
niki dobili ob prevzemu tehnične dokumen-
tacije.

Od izbranega projektanta pričakujemo,
da bo predložil optimalno rešitev, dobil na-
njo našo potrditev in izdelal dokumentacijo
na nivoju PGD in PZI v 8 izvodih ter en
izvod v elektronski obliki.

Projekti morajo biti kompletni. Izdelan
mora biti strojno tehnološki del, elektro in-
strumentacijski del, katodna zaščita in grad-
beni del.

Projekti se bodo izdelovali in oddajali
fazno po posameznih območjih. Posamezne
faze bodo opredeljene v tehnični dokumen-
taciji, ki bo na voljo ponudnikom.

V ponudbi mora biti vključen tudi pro-
jektantski nadzor.

V ponudbi naj bo vključeno strokovno so-
delovanje pri geodetskih delih (izdelava geo-
detskih posnetkov trase v merilu 1:1000 ozi-
roma 1:2880 in detajli v merilu 1:200), kakor
tudi sodelovanje pri izdelavi strokovnih pod-
log za izdelavo lokacijske dokumentacije.

Meja projektne dokumentacije za pro-
jektirane plinovode je priključek pri potro-
šniku oziroma 1 m izven ograjenega prosto-
ra RP Bled.

Projekti morajo biti izdelani v skladu z
veljavnimi predpisi in smernicami Geoplina
Ljubljana.

IV. Lokacija: območje Občine Bled.
V. Roki bodo natančno opredeljeni v po-

godbi, ki bo podpisana z izbranim ponudni-
kom.

VI. Informacije in tehnična dokumenta-
cija

Tehnično dokumentacijo in dodatne in-
formacije dobite na sedežu Komunale Ra-
dovljica, Ljubljanska 27, Radovljica, tel.
064/715-109, in sicer od 23. 9. 1996 dalje
vsak delovni dan od 8. do 9. ure. Osebi za
kontaktiranje sta Miro Sodja in Somon Zore.

VII. Splošna določila
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-

nem razpisu morajo predložiti pisno ponud-
bo do 4. 10. 1996 do 12. ure na naslov: Ko-
munala Radovljica, Ljubljanska 27, Radov-
ljica. Ponudba mora biti predložena v zape-
čateni kuverti, na vidnem mestu mora biti
naslov ponudnika in oznaka “Ne odpiraj –
ponudba za plinovodno instalacijo”. Javno
odpiranje ponudb bo 8. 10. 1996 ob 8. uri v
sejni sobi Občine Bled, Cesta svobode 13,
Bled.

2. Ponudba mora vsebovati:
a) registracijo za razpisano vrsto del,
b) odločbo Sekretariata za energetiko za

izvajanje razpisanih del,
c) finančno konstrukcijo projekta,
č) terminski plan izvedbe projekta,
d) podatke o kadrih, ki bodo vodili in

izvajali razpisana dela,
e) ugodnosti, ki jih ponudnik nudi inve-

stitorju,
f) reference.
3. Ti razpisni pogoji so sestavni del po-

nudbe in pogodbe, ter jih mora ponudnik v
celoti sprejeti in potrditi ter predložiti inve-
stitorju skupaj s ponudbo in se ne smejo
spreminjati.

4. Investitor ima pravico oddati razpisna
dela v omejenem obsegu in najbolj ustrez-
nemu izvajalcu, za katerega ni nujno, da je
najcenejši.

5. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
14 dneh po odločitvi razpisne komisije.

Občina Bled
Komunala Radovljica

Št. 353-01/4-94 Ob-2760

Republika Slovenija, Ministrstvo za de-
lo, družino in soicalne zadeve, Kotnikova
5/IV, Ljubljana, objavlja na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izdelavo projekta ureditve vojnih
grobišč v Republiki Sloveniji

A) Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve, Ljubljana, Kotniko-
va 5.

B) Predmet razpisa je izdelava projekta
ureditve vojnih grobišč v Republiki Slove-
niji s predvidenimi deli:

1. Evidenca stanja vojnih grobišč v Slo-
veniji,

2. Evidenca vojnih grobišč Slovencev v
tujini,

3. Evidenca neurejenih grobišč,
4. Način vzdrževanja vojnih grobišč,
5. Ovrednotenje po prostorsko-načrto-

valskih kriterijih,

6. Predlogi za urejanje,
7. Vojna grobišča - Kulturni spomeniki.
C. Rok za izvedbo projekta je največ tri

leta od podpisa pogodbe. Projekt je mogoče
izdelati v največ treh fazah. Faze izdelave
ponudi projektant. Rok za pričetek del je
takoj po podpisu pogodbe in zaključek po
določilih pogodbe, prva faza del pa do
15. 12. 1996.

D. Orientacijska vrednost naročila znaša
skupaj 12,000.000 SIT, za prvo fazo pa
4,000.000 SIT.

E. Razpisni pogoji:
1. Ponudbe se lahko odda do 10. 10. 1996

do 12. ure na naslov: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kot-
nikova 5/IV, v zaprti ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj, ponudba - projekt ureditve voj-
nih grobišč v Republiki Sloveniji”. Ponud-
ba mora vsebovati elemente iz 12. člena
odredbe, objavljene v Ur. l. RS, št. 28/93.
Na ovojnici ponudbe mora biti točen naslov
ponudnika.

2. Razpisno dokumentacijo se lahko
dvigne vsak dan, razen torka, od 8. do
12. ure v Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5/IV,
soba št. 33, pri Cirili Tomšič, tel.
061/178-3419, kjer se lahko pridobi tudi
dodatne informacije.

3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
se bodo upoštevala naslednja merila:

– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom citirane odredbe,
– ponudbena cena in pogoji plačila,
– roki izvedbe posameznih faz,
– druge ugodnosti.
4. Odpiranje ponudb bo 11. 10. 1996 ob

12.30 v sejni sobi Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotni-
kova 5/IV. Pri odpiranju ponudb morajo pri-
sotni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

5. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-2763

Republika Slovenija, Ministrstvo za šols-
tvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektov PGD

in PZI za preureditev Tavčarjevega
dvorca Visoko v Šolo za ravnatelje
1. Investitor razpisanih del je Republika

Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izdelava projektov
PGD in PZI preureditve dveh objektov:

– Glavno poslopje – Dvorec,
– Gospodarsko poslopje.
Za preureditev Tavčarjevega posestva

Visoko v Šolo za ravnatelje je izdelana pro-
gramska naloga (LIZ – inženiring, maj
1996), ki je osnova za izdelavo projektov
PGD in PZI.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 4,000.000 SIT.

4. Dinamika izvedbe del:
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Pričetek del – 7. 10. 1996.
Zaključek del: – 10. 12. 1996.
5. Obvezna vsebina ponudbe
– ime in naslov ponudnika,
– ponudbena vrednost,
– listino o registraciji podjetja,
– odločbo o opravilni sposobnosti;
– seznam strokovnih kadrov;
– referenčni podatki o projektiranju to-

vrstnih objektov;
– dokaz o finančni sposobnosti BON 1,

BON 2,
– akceptni nalog v višini 10% ponudbe-

ne vrednosti za resnost ponudbe,
– potrjeni razpisni pogoji.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– kompletnost ponudbe in skladnost z

razpisnimi pogoji;
– cena in plačilni pogoji,
– garancija za kvalitetno opravljeno de-

lo; reference, kadri, opremljenost,
– finančna sposobnost ponudnika, regi-

stracija, opravilna sposobnost,
– potrjeni razpisni pogoji.
7. Ostali pogoji
Razpisno dokumentacijo in vse podrob-

nejše informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo ponudniki na podjetju Domplan
Kranj, Bleiweisova 14, Kranj, kontaktna
oseba je Janez Fajfar, dipl. inž. gr.

Kompletno ponudbo v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za PGD in
PZI – Dvorec Visoko”, morajo ponudniki
oddati na naslov: Domplan Kranj, Bleiwei-
sova 14, Kranj do vključno 1. 10. 1996 do
11. ure.

Javno odpiranje bo 1. 10. 1996 ob 12. uri
v prostorih Domplana Kranj, Bleiweisova
14, Kranj.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 44/96 Ob-2764

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS št. 34/84 in 29/86) in 2.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o financiranju javne porabe (Ur. l.
RS, št. 7/93), 4. člena pravilnika o načinu in
postopku oddaje graditve objektov (Ur. l.
SRS, št. 27-1218/85, ter odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Komu-
nalno podjetje Ptuj objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo vodovoda v Strnišču
A) Splošni pogoji:
1. Investitor: Komunalno podjetje Ptuj.
2. Predmet razpisa: izgradnja zunanjega

vodovoda v Strnišču. Objekt se bo gradil po
dokumentaciji št. 16-17-73-96 z dne avgust
1996, ki jo je izdelala Projekta inž. Ptuj.

3. Naziv objekta: Vodovod Strnišče.
4. Orientacijska vrednost objekta: ca.

14,200.000 SIT.
5. Lokacija objekta: objekt se nahaja v

naselju Strnišče – Občina Kidričevo.
6. Projektno dokumentacijo si lahko og-

ledate na Projekta inženiring Ptuj, Trstenja-
kova 2, ter dvignete razpisno gradivo pri
Anki Medved, gr. inž. teden dni po objavi v

Uradnem listu RS. (Projekta inženiring Ptuj
opravlja investicijske posle za investitorja
Komunalno podjetje Ptuj).

7. Vse podatke za izdelavo ponudbe lah-
ko dobite pri Anki Medved, gr. inž. tel.
771-391.

8. Rok za pričetek del: november 1996.
9. Rok za dokonačanje del: 30 delovnih

dni.
B) Plačilni pogoji:
1. po mesečnih situacijah
C) Kriteriji za izbiro ponudbe:
1. Ugodnejša cena, ponujena fiksna cena

do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpoved 637. člena ZOR.,

2. Kvaliteta dodelanosti in natančnosti
ponudbe,

3. Reference,
4. Garancija za doseganje roka,
5. Daljši garancijski rok,
6. Solventnost podjetja v zadnjih dveh

letih,
7. Predstavitev prednosti, za katere po-

nudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
8. Druge ugodnosti ponudnika.
D) Ponudba
Ponudba mora biti izdelana na način, ki

ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) s priloženimi
naslednjimi izjavami:

– izjava, da so pregledali tehnično doku-
mentacijo, ter da imajo oziroma nimajo pri-
pomb nanjo,

– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rali stroške za ureditev deponij in zavarova-
nje gradbišča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da se strinjajo s pogoji investi-
torja,

– opcija ponudbe mora trajati 30 dni.

E) Zaključek
Ponudbeno dokumentacijo je potrebno

dostaviti v roku 30 dni od objave v Urad-
nem listu RS do 12. ure na naslov: Komu-
nalno podjetje Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3,
2250 Ptuj, v zapečateni kuverti z oznako
“Ponudba ne odpiraj”.

Ponudbe se bodo odpirale isti dan po
prispetju ponudb ob 12.15 v prostorih Ko-
munalnega podjetja Ptuj, Žnidaričevo na-
brežje 3, Ptuj.

Če pride datum oddaje ponudbe ali odpi-
ranje ponudb na dela prost dan se šteje, za
oddajo ponudbe oziroma odpiranje ponudb
naslednji delovni dan.

O izidu bomo ponudnike pismeno obve-
stili v roku 15 dni.

Investitor si pridržuje pravico odstopiti
od izvedbe investicije v primeru nesklenje-
ne finančne konstrukcije, sklepati pogodbe
ločeno za gradbena in montažna dela in iz-
brati podizvajalca.

Komunalno podjetje Ptuj

Št. 180/96 Ob-2765

Občina Komen, Komen 86, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za

oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca modernizacije lokalne
ceste in krajevnih cest v Občini Komen

1. Investitor del je Občina Komen, Ko-
men 86.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
modernizacijo odseka lokalne ceste L 6804,
in sicer od križišča za lokalno cesto L 6805
do kapelice ter modernizacijo krajevnih cest
v vasi Rubije.

3. Predvidena vrednost del znaša
5,100.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu izvajalske pogodbe, predvideni rok
dokončanja del je 15. 11. 1996.

5. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu Občine Komen, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure, tel. 067/78-401.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbene cene, predložene na origi-
nalnih žigosanih popisih,

– fiksnost cen, možnost kreditiranja ali
zamika plačil,

– reference izvajalca za področje razpi-
sanih del,

– garancijski roki, kakor tudi ostale do-
datne ugodnosti ponudnika.

7. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

8. Ponudbe na javni razpis je potrebno
oddati ali poslati v zapečatenih ovojnicah z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – asfalti-
ranje Rubije” najkasneje v 10 dneh po obja-
vi v Uradnem listu RS, na naslov: Občina
Komen, Komen 86.

9. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno obveščeni.

10. O izboru izvajalca bodo ponudniki
obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Investitor si pridružuje pravico, da v
primeru sprememb, sklene pogodbo z izbra-
nim ponudnikom za sporazumno dogovor-
jeni obseg del glede na finančno sposob-
nost.

Občina Komen

Št. 355-01/96-765 Ob-2766

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in v skladu
z zakonom o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 29/86), MOP, Uprava RS za
varstvo narave, izpostava Novo mesto, kot
uporabnik proračunskih sredstev objavlja

javni razpis
za oddajo del na ureditvi vodotokov v

zaledju HE Vrhovo
1. Predmet razpisa je ureditev naslednjih

vodotokov:
a) ureditvena dela na Ličarjevem grabnu

od km 0 + 045,328 do km 0 + 332,83 (PGD
– PZI),

b) ureditvena dela na Klanškovem grab-
nu od km 0 + 000 do km 0,3 + 65 (PGD –
PZI).

2. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago pri MOP, Uprava RS za varstvo nara-
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ve, izpostava Novo mesto, Glavni trg 28,
tel. 068/322-650, vse delovne dni za čas od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS,
do roka za oddajo ponudb, od 9. do 12. ure,
po predhodnem dogovoru po telefonu.

Podatke in razlage za pripravo in obliko-
vanje ponudbe daje na gornjem naslovu in v
določenem času vodja izpostave Slobodan
Novaković, dipl. inž. gr.

3. Ocenjena vrednost razpisanih del zna-
ša po posameznih razpisanih delih:

a) 16,359.000 SIT,
b) 15,115.000 SIT.
4. Okvirni roki za izvedbo vseh del so:

november–december 1996.
Naročnik si pridržuje tudi pravico do

spremembe rokov izvedbe z ozirom na do-
tok sredstev za realizacijo celotnega pro-
grama razpisanih del.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena, ugodni plačilni po-
goji, možnost kreditiranja, fiksnost cen idr.,

– reference pri izvedbi podobnih del,
– najugodnejši rok izvedbe,
– najugodnejši garancijski rok za izve-

dena dela,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

in bi vplivale na cenenost in uspešnost iz-
vedbe in niso zajete v gornjih alineah.

6. Ponudba za izvedbo razpisanih del
mora vsebovati:

– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za tovrstno de-

javnost,
– kompletnost ponudbenega predračuna s

končno rekapitulacijo po delih in vodotokih,
– pismeno izjavo, da ponudnik sprejema

vse razpisne pogoje,
– priloženi morajo biti kalkulativni ele-

menti za izračun enotnih cen za dela po tej
ponudbi, ki služijo tudi za vrednotenje mo-
rebitnih dodatnih del,

– izjavo, da je ponudnik seznanjen z geo-
mehanskimi, vodnimi ter drugimi terenski-
mi razmerami na razpisanih lokacijah in da
so te ocenjene in vključene v ponudbo,

– izjavo, da je v ponudbeni ceni zajet
tudi temeljni prometni davek 3%,

– izjavo, da so v ponudbi tudi zajeta vsa
pripravljalna dela, zaključna dela in vsa
spremljajoča dela pri izvedbi del,

– opcijo ponudbe.
7. Ponudniki oddajo ponudbe v zapeča-

tenih kuvertah za vsak vodotok posebej s
pripisom “Ne odpiraj – Ličarjev graben ozi-
roma Klanškov graben” in v posebni kuver-
ti priloženo dokumentacijo v zvezi s 6. toč-
ko razpisa, v roku 20 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, do 10. ure tega dne na
sedežu izpostave Novo mesto, Glavni trg
28, Novo mesto.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po preteku 20 dnevnega roka za
oddajo ponudb, ob 10. uri, na sedežu izpo-
stave Novo mesto.

9. Ponudniki bodo o izidu tega razpisa
pismeno obveščeni v osmih dneh po odpira-
nju ponudb.

10. Komisijo za odpiranje ponudb ime-
nuje direktor Republiške uprave za varstvo
narave pri MOP, Ljubljana.

MOP, Republiška uprava
za varstvo narave

Izpostava Novo mesto

Št. 232/96 Ob-2767

Narodni muzej, Prešernova 20, Ljublja-
na, objavlja na podlagi 40. in 91. člena za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

kombiniranega dvigala
1. Naročnik del je Narodni muzej, Pre-

šernova 20, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izvedba dvigala za

prevoz tovora, oseb in invalidnih nosilnosti
do 3000 kg.

3. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije in dvignejo razpisno dokumenta-
cijo do vključno 26. 9. 1996, vsak delovni
dan med 8. in 10. uro, v Narodnem muzeju,
Prešernova 20, Ljubljana. Kontaktna oseba
za dvig razpisne dokumentacije je Miro Vu-
te (tel. 061/126-40-98).

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so kvaliteta, reference, cena, rok
izvedbe in garancijski roki, plačilni pogoji
in druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Ponudba mora biti opremljena skladno z
12. členom uvodoma navedene odredbe.

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno.

5. Rok za oddajo ponudb je do vključno
1. 10. 1996 do 10. ure na naslov Narodni
muzej, Prešernova 20, Ljubljana. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oz-
nako “Javni razpis – dvigalo – Ne odpiraj”.
Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1996 ob
10.15, v Knjižnici Narodnega muzeja.

6. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe, predvideni rok dokončanja del je de-
cember 1996.

7. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v 5 dneh po odpiranju ponudb.

Narodni muzej

Št. 353/0013/96 Ob-2768

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90 in št.
7/93) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina
Črnomelj

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo javne
razsvetljave v spomeniškem parku

»Griček« v Črnomlju
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg

svobode 3, Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je izvedba

javne razsvetljave v spomeniškem parku
Griček v Črnomlju.

3. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo proti plačilu na Občini Čr-
nomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, soba št.
24, vsak delovnik po objavi razpisa do dne-
va za oddajo ponudb v času od 7.30 do 14.
ure.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,000.000 SIT.

5. Pričetek razpisanih del je predviden v
drugi polovici septembra1996, konec del pa
v drugi polovici oktobra 1996, vsekakor pa
pred 1. novembrom 1996 (dnevom mrtvih).

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– reference ponudnika in njegova uspo-
sobljenost za tovrstna dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,

– rok za izvedbo del.
7. Ponudbena dokumentacija mora vse-

bovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,

– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izvedbo razpisanih del (registracija pod-
jetja, vodja del....),

– rekapitulacija stroškov v SIT,
– ponudbeni predračun v SIT,
– plačilne pogoje in ugodnosti,
– rok izvedbe razpisanih del,
– način zavarovanja ponudnikovih ob-

veznosti,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe po 12. členu odredbe

iz uvoda tega razpisa.
8. Ponudba mora biti sestavljena v slo-

venskem jeziku ter opremljena v zapečateni
ovojnici z napisom “Ne odpiraj! - ponudba
na razpis Javna razsvetljava spomeniškega
parka »Griček« Črnomelj“. Pravočasno pris-
pele ponudbe bodo tiste, ki jih ponudniki
pošljejo priporočeno vsaj deseti dan po ob-
javi razpisa ali osebno vročijo vsaj dva-
najsti dan do 9. ure na naslov: Občina Črno-
melj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo dvanajsti dan po objavi razpisa
oziroma prvi naslednji dan ob 9.30 v mali
sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposobnost.

12 Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 8 dni po zaključenem roku
za oddajo ponudb.

Občina Črnomelj

Št. 006-4/96 Ob-2769

Javno podjetje Komunalno podjetje Lo-
gatec, Tržaška c. 27, Logatec na osnovi 1.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nakup kamiona za odvoz odpadkov

1. Investitor: Javno podjetje Komunalno
podjetje Logatec, Tržaška cesta 27, Loga-
tec.

2. Predmet razpisa je izbira ponudnika
za nakup kamiona za odvoz odpadkov.

3. Informacije v zvezi z razpisno doku-
mentacijo lahko dobite od 7. do 9. ure na
Javnem podjetju Komunalno podjetje Loga-
tec, Tržaška cesta 27, Logatec pri Marinko
Janezu (tel. 742-019).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 12,000.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje pravico, da ob
morebitnem likvidnostnem pomanjkanju
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sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe oziroma sklene pogodbo za obseg
del v višini razpoložljivih sredstev. Ponud-
niki zaradi morebitnega zmanjšanja obsega
del ali odstopa od podpisa pogodbe nimajo
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

6. Rok dobave najkasneje do konca me-
seca decembra 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cene,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok dobave,
– druge ugodnosti,
– garancija,
– servis.
Najceneši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-

vati vso zahtevano dokumentacijo, ki je na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah (Ne odpiraj - javni razpis kamion)
na naslov: Javno podjetje Komunalno pod-
jetje Logatec, Tržaška cesta 27, Logatec v
10 dneh po objavi tega razpisa.

10. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku roka ob 9. uri v prostorih Komunal-
nega podjetja Logatec.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

JP Komunalno podjetje Logatec

Št. 480/96 Ob-2770

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l.  RS, št. 28/93 in 19/94), 17. člena
statuta Občine Šentjernej (Ur. l.  RS, št.
43/95) ter proračuna Občine Šentjernej za
leto 1996 (Ur. l.  RS, št. 20/96) - postavka
13.3.1., Občina Šentjernej objavlja

javni razpis
za oddajo del: Ureditev križišča R 333

na odseku 1204 Novo mesto - Šentjernej
in L 5854 Mokro polje - Orehovica
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za ureditev križišča R 333
na odseku 1204 Novo mesto - Šentjernej in
L 5854 Mokro polje - Orehovica z razpo-
ložljivo tehnično dokumentacijo.

2. Orientacijska vrednost del znaša
19,000.000 SIT.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Šentjernej vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure. Informacije o
razpisnih delih pa dobijo od inž. Jakše Mi-
lana ustno ali po tel. 068/81-408.

Ponudba mora vsebovati elemente dolo-
čene v 12. členu odredbe o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del.
(Ur. l.  RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Občine Šentjernej.

4. Za prevzem razpisne dokumentacije mo-
rajo zainteresirani ponudniki plačati material-
ne stroške v višini 5.000 SIT na žiro račun
Občine Šentjernej, št. 52100-630-40120.

5. Ponudbo je potrebno oddati najkasne-
je v 15 dneh od dneva razpisa v tajništvu

župana ali po pošti v zaprtih kuvertah z
oznako »ureditev križišča R 333 na odseku
1204 Novo mesto - Šentjernej in L 5854
Mokro polje - Orehovica« - Ne odpiraj, na
naslov Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, Šentjernej.

6. Predvideni pričetek del je 20 dni po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

ponujenih del,
– rok izvedbe,
– konkurenčnost cen,
– finančni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od

60 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-

bi Občine Šentjernej naslednji dan po pote-
ku roka za oddajo ponudb, ob 12. uri.

10. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposobnost.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Šentjernej

Št. 01-621-2/96 Ob-2771

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) objavlja Ob-
čina Ribnica

javni razpis
za izbiro izvajalca prenove pokritega

bazena v Ribnici na Dolenjskem
1. Naročnik: Občina Ribnica, Gorenjska

cesta 3, Ribnica.
2. Predmet razpisa je izvedba gradbeno -

obrtniških in inštalacijskih del na objektu
pokritega bazena v Ribnici.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Ribnica, Oddelek za
komunalne zadeve, Gorenjska cesta 3, vsak
delovni dan v času razpisa (inf. na tel.
861-090). Pri dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 20.000 SIT na žiro račun št.
51310-630-12019, z namenom nakazila Pri-
stojbina za razpis, prenova bazena v Ribnici.

4. Orientacijska vrednost del znaša
14,000.000 SIT.

Predvidena je faznost prenove in sicer
glede na dotok finančnih sredstev. Investitor
si pridržuje pravico zmanjšanja obsega del
med prenovo. Faznost prenove in način obra-
čunavanja del bosta definirana s pogodbo.

5. Začetek del je takoj po sklenitvi po-
godbe z izvajalcem del. Dokončanje del, ki
obsegajo predvidena dela v letu 1996 je v
50 delovnih dneh.

6. Merila za izbiro izvajalca najugodnej-
šega izvajalca del:

– cena (ponudbena cena s plačilnimi po-
goji in fiksnost cene),

– reference,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti (popusti, kreditiranje

ipd.).

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podpisani predlog pogodbe s ponudbe-

nim predračunom,
– način obračunavanja del,
– garancijski roki,
– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja,
– seznam podizvajalcev za posamezna

dela.
8. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS in sicer po pošti
ali osebno na naslov: Občina Ribnica, Go-
renjska cesta 3, 1310 Ribnica.Ponudbe mo-
rajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj” - Prenova pokritega bazena v
Ribnici in navedbo imena ponudnika ter na-
slovnika. Nepravilno opremljene in sestav-
ljene ponudbe bo komisija zavrnila v po-
stopku odpiranja ponudb.

9. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija
investitorja Občine Ribnica. O datumu od-
piranja bodo ponudniki obveščeni po pošti.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Ribnica

Št. 29/96 Ob-2777

Poslovno združenje prehrane Slovenije
– GIZ, Konzorcij “Zlato zrno”, v ustanav-
ljanju, Slovenska 54, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izvedbo celostne podobe projekta

“Zlato zrno” (teleta pitana na višjo težo)
1. Naročnik – Poslovno združenje prehra-

ne Slovenije – GIZ, Konzorcij “Zlato zrno”,
v ustanavljanju, Ljubljana, Slovenska 54.

2. Predmet:
2.1. Zaščitni znak, ki mora vsebovati

predvsem:
– lahko prepoznavno obliko in vsebino,
– mora imeti prostor za serijsko številko

s črtno kodo,
– ne vsebuje več kot treh barv,
– mora biti tak, da je uporaben tudi kot

znak za blagovno znamko.
2.2. Embalaža:
2.2.1. Rešitev označevanja obstoječe po-

vratne transportne embalaže.
2.2.2. Rešitev označevanja nepovratne

prodajne embalaže.
2.3. Oblikovanje žiga za označevanje

trupov v klavnici.
3. Oblikovna rešitev označitve prodaj-

nega mesta (mesnica).
4. Ponudnik mora ponuditi celovito reši-

tev, delnih rešitev komisija ne bo upoštevala.
Morebitne dodatne informacije so po-

nudnikom na voljo po objavi razpisa po tel.
061/132-43-40, med 10. in 12. uro (Muhič).

5. Orientacijska vrednost projekta je
500.000 SIT.

6. Merilo za izbiro:
– cena in plačilni pogoji,
– bonitetno poročilo,
– reference,
– izvirnost,
– možnost sodelave pri izvedbi projekta.
7. Pisne vloge s prilogami se sprejemajo

do 11. 10. 1996 do 10. ure, na naslovu na-
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ročnika, z oznako “Razpis Zlato zrno – Ne
odpiraj”.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 10. 1996,
ob 11. uri, na naslovu naročnika.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 40 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Poslovno združenje
prehrane Slovenije – GIZ

Ob-2775

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Občina Brežice objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo pločnika
in javne razsvetljave ob Bizeljski cesti v

Brežicah
1. Investitor: Občina Brežice, Cesta pr-

vih borcev 18, Brežice.
2. Projektantska organizacija: Vodnogos-

podarski inštitut, Hajdrihova 28, Ljubljana.
3. Predmet razpisa: izgradnja pločnika

in javne razsvetljave ob Bizeljski cesti, v
dolžini ca. 500 m.

4. Lokacija: Bizeljska cesta, Krajevna
skupnost Zakot-Bukošek, Občina Brežice.

5. Okvirna vrednost razpisanih del:
9,000.000 SIT.

6. Predvideni pričetek del: 1. november
1996.

7. Razpisno dokumentacijo dobijo zaintere-
sirani ponudniki na sedežu podjetja Gemis,
d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11, proti vpla-
čilu 20.000 SIT na žiro račun št.
51620-601-16866. Rok za dvig razpisne doku-
mentacije – v roku 10 dni po objavi tega razpisa.

8. Vse informacije v zvezi z razpisom
nudi podjetje Gemis, d.o.o., Brežice, Cesta
prvih borcev 11, tel. 0608/62-556.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnitev razpisnih pogojev, razvid-
nih iz razpisne dokumentacije,

– cena, plačilni pogoji,
– reference izvajalca,
– druge ugodnosti.
10. Razpisni pogoji, zahtevana vsebina

ponudbene dokumentacije in ostale zahte-
ve, so razvidne iz razpisne dokumentacije.

11. Ponudbe je treba posredovati v zape-
čateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za izvedbo pločnika in javne razsvet-
ljave” na naslov investitorja v roku deset
koledarskih dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS.

12. Javno odpiranje ponudb bo drugi dan
po preteku roka za oddajo ponudb ob 8. uri,
v sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, Brežice.

13. O izbiri najugodnejšega izvajalca bo-
do ponudniki obveščeni s strani komisije v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Brežice

Št. 2.0.-3138/96 Ob-2778

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o po-
stopku javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Slovenske želez-
nice, d.d., objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja za

A) Projekt PGD in PZI strelovodnih in-
stalacij na železniških postajah magistral-
nih prog.

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna in o pro-
računu RS za leto 1996.

2. Predmet razpisa je podan v točki A.
3. Vrednost del: 2,000.000 SIT.
4. Lokacija: območje elektrificiranih

prog na območju Slovenskih železnic.
5. Čas del: dela morajo biti končana do

30. 12. 1996.
6. Razpisna dokumentacija: razpisno do-

kumentacijo lahko dvignete na SŽ Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, pri Sašu
Ručigaju, tel. 1313-144, int. 21-91, faks
13-35-150, od 23. 9. 1996 do 25. 9. 1996,
od 8. do 10. ure, v sobi 365 (tajništvo ETD).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– krajši rok izdelave,
– boljše reference,
– druge možnosti, ki jih nudijo naročni-

ku,
– primernost cene projekta.
8. Rok za oddajo ponudbe je 7. 10. 1996

do 10. ure, v tajništvu SŽ Infrastruktura,
služba za ETD, soba 365.

9. Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1996
ob 10.30, v prostorih SŽ Ljubljana, Kolod-
vorska ul. 11.

10. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 7 dni po javnem odpiranju ponudb.

2.0.-3138/96 Ob-2779

Na osnovi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Slovenske železni-
ce, d.d., objavljajo

ponovni javni razpis
za oddajo naročila: generalno popravilo

TMD
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
A – Generalno popravilo TMD 911-166

po tehničnem opisu del.
B – Generalno popravilo TMD Robel

RW5 po tehničnem opisu del.
3. Lokacija: delavnica izvajalca.
4. Rok izvedbe popravila: 30 dni od vsto-

pa.
A – rok vstopa november 1996,
B – rok vstopa december 1996.
5. Orientacijska vrednost del:
A – 1,786.000 SIT,
B – 1,681.000 SIT.
6. Tehnične in ostale informacije ter raz-

pisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo
od 25. do 27. 9. 1996 od 12. do 14. ure v
prostorih Sekcije za vzdrževanje prog Celje,
enota Obrtne delavnice, Teharska 8, Celje
pri Firer Alojzu (tel. 063/484-920 int. 369).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– boljše reference,
– boljši finančni pogoji,
– krajši rok izvedbe in

– druge ugodnosti, ki jih nudijo naroč-
niku.

8. Rok  za  oddajo  ponudb  je  4. 10.
1996 do 10. ure v tajništvu Sekcije za vzdr-
ževanje prog Celje, Ul. XIV. divizije 2,
Celje.

9. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 10.30 v prostorih Sekcije za vzdrževanje
prog Celje.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.

Slovenske železnice
Infrastruktura

Št. 24/96 Ob-2780

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport Re-
publike Slovenije, Župančičeva 6, Ljublja-
na, naslednji

javni razpis
za izbiro izdelovalca tehnične

dokumentacije PGD, PZI in izvajalca
brez omejitve za gradbeno-obrtniška in

instalacijska dela za gradnjo
nadomestnega prizidka k stavbi

Univerze v Ljubljani, Fakulteta za
farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana
I. Splošni podatki
1. Investitor: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za šolstvo in šport.
2. Predmet razpisa:
– izdelava projektov za pridobitev grad-

benega dovoljenja (PGD) in projektov za
izvedbo (PZI) ter pridobitev gradbenega do-
voljenja,

– izgradnja nadomestnega dvoriščnega
prizidka k stavbi Aškerčeva 7 (K + P + 5) v
izmeri bruto 2.950 m2,

– izgradnja  dveh  požarnih  stopnic  ob
južni fasadi obstoječe stavbe Aškerčeva 7
(P + 1 + M),

– zunanja ureditev dvorišča kareja v iz-
meri ca. 4.330 m2,

– pridobitev uporabnega dovoljenja.
3. Lokacija: Ljubljana, Aškerčeva 7 ter

notranje dvorišče kareja, ki ga omejujejo
Aškerčeva cesta, Snežniška in Murnikova
ulica ter rimski zid.

4. Razpisna dokumentacija obsega:
– lokacijska dokumentacija,
– lokacijsko dovoljenje,
– idejni projekt arhitekture, strojnih in

elektro instalacij, zunanje ureditve, statike s
protipotresno presojo ter popisom del s pred-
izmerami (IZTR, d.o.o., Ljubljana, avgust
1996),

– posebni pogoji,
– osnutek pogodbe.
5. Orientacijska vrednost del znaša

550,000.000 SIT.
6. Predvideni rok izvedbe: z deli se prič-

ne takoj po izbiri izvajalca in bo trajala ca.
10 mesecev, oziroma gradbena, obrtniška in
instalacijska dela morajo biti končana do
30. VI. 1997, uporabno dovoljenje mora biti
pridobljeno do 31. VIII. 1997.

Investitor bo izvajalcu pred pričetkom
del izročil zemljišče na katerem bodo že
izvršena pripravljalna dela (odstranitev ob-
stoječega prizidka, izvedene arheološke ra-
ziskave in prestavljen vročevod).

II. Pogoji za udeležbo
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1. Ponudnik mora ponuditi izvedbo vseh
razpisanih del.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
pravilnik o načinu in postopku oddaje gra-
ditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85).

3. Ponudbene cene in vrednosti se vpisu-
jejo v originalni popis s količinami in prilo-
ženo rekapitulacijo del. Računske napake
gredo v škodo ponudnika.

4. Vsak ponudnik mora podati pisno iz-
javo, da je seznanjen s projektno dokumen-
tacijo, ki jo prejme kot razpisno gradivo na
PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring,
Ziherlova 2, Ljubljana.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela

v skladu s projektno dokumentacijo, veljav-
nimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi
navodili in normami.

Ponudnik bo sodeloval in usklajeval iz-
vajanje del z dobavitelji in montažerji opre-
me (laboratoriji, predavalnice, arhiv, čital-
nica, itd.).

2. V svoji ponudbi naj ponudnik posebej
navede garancije za posamezna dela.

Investitor si pridržuje pravico, da v pri-
meru potrebe zahteva dopolnitev ponudbe.

3. Investitor si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na dotok proračunskih sredstev.

4. Ponudnik mora k ponudbi priložiti tu-
di reference zadnjih dveh let za izvajanje
takšnih in podobnih del, dokumente o boni-
teti poslovanja.

5. O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb.

IV. Finančni pogoji
1. Okvirna cena vseh razpisanih del je

550,000.000 SIT brez investicije za opremo
prostorov in nadzora.

2. Vsa dela se bodo izvajala po sistemu
“funkcionalni ključ v roke”.

Obračunavala se bodo na podlagi zača-
snih in končne situacije. Predplačil – avan-
sov ni!

3. Rok plačila mesečnih situacij je 60 dni
po njeni potrditvi (Navodilo o izvrševanju
proračuna Ur. l. RS, št. 13, z dne 1. 3. 1996).

V. Splošni pogoji
1. Ponudnik lahko prevzame razpisno gra-

divo od dneva razpisa do vključno sedmega
dne po objavi v Uradnem listu RS, oziroma
do 30. 9. 1996 na PRO 55, Biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova
2, s tem, da morajo biti do tega roka (s prilo-
ženim dokazilom o plačilu) na žiro račun
PRO 55, št. 50101-601-57273 plačana nepo-
vratna sredstva za stroške prejetega razpi-
snega gradiva v višini 0,1‰ od razpisane
vrednosti oziroma 55.000 SIT.

VI. Končna določila
1. Ponudba mora vsebovati priloge po-

trebne za izbiro najugodnejšega ponudnika,
in sicer:

a) usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju, matična številka,

b) reference zadnjih dveh let,
c) roki,
d) cena (najnižja ni pogoj za izbiro),

e) boniteta BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (ne starejši od 30 dni), izvajalca in
njegovih kooperantov!,

f) dokazilo o sposobnosti prevzema vseh
razpisanih del,

g) garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbe,

h) podpisani posebni pogoji,
i) frankirana kuverta z naslovom ponud-

nika.
2. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
a) popolnost ponudbe,
b) najugodnejši rok za dokončanje vseh

del,
c) najugodnejši finančni pogoji,
d) cena za izvedbo razpisanih del, valut-

ne in podobne varovalne klavzule ne bomo
upoštevali,

e) najugodnejši garancijski roki za izve-
dena dela,

f) reference (za objekte MŠŠ),
g) investitor ni dolžan izbrati najcenej-

šega ponudnika za najugodnejšega,
h) investitor bo pri izboru upošteval sa-

mo ponudbe izdelane po sistemu “funkcio-
nalni ključ v roke”,

i) podpisani posebni pogoji,
j) opcija ponudbe ne sme biti krajša od

30 dni od dneva odpiranja ponudb.
3. Rok za oddajo ponudbe
Vse ponudbe morajo prispeti na naslov:

PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring
do 21. 10. 1996 do 11. ure. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti kuverti z napisom “Po-
nudba – Ne odpiraj”.

4. Odpiranje ponudb se bo vršilo dne
23. 10. 1996 ob 12. uri na PRO 55, Biro za
projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Ziherlova 2.

5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
zakonitem roku.

6. Vse podrobnejše informacije se lahko
dobi na PRO 55, Biro za projektiranje in
inženiring, d.o.o., na tel. 061/216-143, Maj-
da Steiner.

Ministrstvo za šolstvo
in šport

Št. 33/96 Ob-2781

Enota za vodenje projektov programa za
prekomejno sodelovanje v imenu komisije
Evropske Unije za projekt Štajerski tehno-
loški park (SL-9505.02.01), ki se financira
iz sredstev Phare v okviru Programa preko-
mejnega sodelovanja v Sloveniji objavlja
vabilo k sodelovanju

v razpisu
za izgradnjo objektov 1. dela II. faze

Štajerskega tehnološkega parka v
Pesnici pri Mariboru

Na razpis se lahko enakopravno prijavi-
jo vse fizične in pravne osebe iz držav čla-
nic Evropske Unije ali iz dežel koristnic
programa Phare, in iz teh dežel morajo izvi-
rati tudi materiali in oprema, ki se bodo
vgrajevali ter storitve, ki se bodo izvajale
po sklenitvi pogodbe.

1. Predmet
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca za

izgradnjo objektov 1. dela II. gradbene faze
Štajerskega tehnološkega parka v Pesnici
pri Mariboru. Predmet ponudbe je izgradnja
sledečih objektov:

– procesni laboratorij,
– energetski objekt - kotlovnica,
– komunalno čistilna naprava s kanali-

zacijo.
Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 430.000 ECU.
Predvideni rok pričetka del je 4. 11.

1996, predvideni rok dokončanja del pa
28. 2. 1997.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v letu 1995
v višini 550.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj enem projektu v zad-
njih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo ponudbeno

dokumentacijo na spodaj omenjenem naslo-
vu ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
40.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-103225 ali v protivrednosti v
konvertibilni valuti, na devizni bančni ra-
čun: Nova kreditna banka Maribor d.d.:

– za nakazilo v DEM: 27620-280-2991/2
– za nakazilo v USD: 27620-840-2991/2
– za nakazilo v ECU: 27620-954-2991/2
SWIFT:KBMASI2X
s pripisom “za ponudbeno dokumentaci-

jo”. Razpisno dokumentacijo bo mogoče
prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu.
V licitacijskem postopku bodo upoštevani
samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpi-
sno dokumentacijo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudbene cene v
slovenskih tolarjih ali v protivrednosti v
konvertibilni valuti.

3. Oddajanje prijav
Prijave morajo biti dostavljene najkasne-

je do 21. 10. 1996 do 12. ure po lokalnem
času na spodaj omenjeni naslov. Odpiranje
ponudb bo istega dne ob 13. uri po lokal-
nem času na istem naslovu ob prisotnosti
tistih ponudnikov, ki se bodo želeli udeleži-
ti takega odpiranja ponudb.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom na spodnjem naslovu od 23. 9.
1996 dalje, od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro po lokalnem času.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
nja podrobnejša pojasnila, pregledajo ali pri-
dobe ponudbeno dokumentacijo pri mag. Va-
lentinu Kropivšku na naslednjem naslovu:
Štajerski tehnološki park, Pesniška c. 20a
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija tel.
+386-62 653-266, faks: +386-62 224-099.

Enota za vodenje projektov CBC
programa

Programme Management Unit for
Cross-Border Cooperation in Slovenia on be-
half of the European Commission for the pro-
ject Styrian Technology Park (SL-9505.02.01)
financed from Phare funds in the framework
of Cross-Border Programme in Slovenia

issues this invitation to tender
for execution of works for construction of
the first part of the 2nd phase of the Styrian
Technology Park in Pesnica near Maribor
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Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons from member
states of the European Union and of benefi-
ciary countries of the Phare programme.
Material, equipment and services to be sup-
plied under the contract should originate
from one of these countries.

1. Subject
Invitation to tender for selection of sup-

plier of works for construction of the first
part of the 2nd phase of the Styrian Techno-
logy Park in Pesnica near Maribor. The sub-
ject of the tender is construction of the fol-
lowing units:

– process laboratory for chemical tech-
nology,

– heating station,
– cleaning device with sewage system.
The total budget available for this con-

tract amounts to 430.000 ECU.
The foreseen start of works is 4 Novem-

ber 1996, while the works should be finali-
zed by 28 February 1997.

Tenders for the construction works should
be submitted only by firms meeting the mini-
mal criteria including but not limited to:

– annual turnover in construction works
for the year 1995 of 550.000 ECU,

– successful experience as the prime con-
tractor in construction of at least one pro-
ject of a nature and complexity comparable
to the tendered works during the last three
years.

2. Tender documentation
Tender documents may be obtained from

the address bellow upon payment of a non-
refundable fee of 40.000 SIT (Slovenian To-
lars),  or  equivalent  in  convertible  cur-
rency.  Payments  in  SIT  should  be  made
by  bank  transfer  to  the  bank  account
No. 51800-601-103225, while foreign cur-
rency payments should be made to the fol-
lowing bank accounts at: Nova kreditna ban-
ka Maribor d.d.:

– for payment in DEM:
27620-280-2991/2,

– for payment in USD:
27620-840-2991/2,

– for payment in ECU:
27620-954-2991/2,

SWIFT:KBMASI2X,
with a notice “for tender documentation”.

Submission of payment certificate will allow
tenderer to obtain tender documents. Only
parties purchasing the tender documents will
be eligible to submit their tenders.

All tenders must be accompanied by a
tender bond guarantee in the amount corres-
ponding to 2% of the Tender price in Slove-
nian Tolars or equivalent in convertible cur-
rency.

3. Submission of tenders
Complete tenders must be delivered to

the address below at the latest on Monday,
21 October 1996 by 12.00 am (local time).
They will be opened at the same day at 1.00
am (local time) in the presence of tenderers’
representatives wishing to attend.

Tender documents may be obtained at
the address below from 23 September 1996
on from 8.00-12.00 am (local time), Mon-
day through Friday. Interested tenderers
may obtain further information, inspect and
acquire tender dossiers at Mr. Valentin Kro-
pivšek at the following address: Štajerski

tehnološki park, Pesniška 20a, 2211 Pesni-
ca pri Mariboru, Slovenia tel. +386-62
653-266, fax: +386-62 224-099

Programme Management Unit for CBC
Programme

Št. 110-1/96 Ob-2782A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del na M 10-7: HC Razdrto–

Vrtojba, odseku HC Vipava–Selo;
viadukta Ribnik in Selo,

obvozno-servisna cesta južno od
Ajdovščine, deviacija krajevne ceste

Ajdovščina– Dolenje, most 5-2/2, podvoz
3-5/2, nadvoz 4-2/2, prepusti, prestavitve
in zaščita komunalnih vodov na območju

deviacij in ureditev na M 10-5
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 100.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 25. 9. 1996 dalje, strokov-
ne informacije vam posreduje Oto Rubinič,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 10. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: M 10-7:
HC Razdrto–Vrtojba, odsek HC Vipava–Se-
lo; viadukta Ribnik in Selo in obvozno-ser-
visna cesta južno od Ajdovščine.”

Javno odpiranje ponudb bo 25. 10. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

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

Ob-2782B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del na AC Koper–Lendava,

odseku AC Divača–Kozina od km 0,000
do km 6,700; trasa, priključek Divača,

deviacije, oprema ceste,
vodnogospodarske ureditve,

hortikultura, komunalni vodi in
prestavitve ter nadvoz 4-5

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 100.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 25. 9. 1996 dalje, strokov-
ne informacije vam posreduje Oto Rubinič,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 10. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Ko-

per–Lendava, odsek AC Divača–Kozina od
km 0,000 do km 6,700.”

Javno odpiranje ponudb bo 25. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

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

DARS, d.d.

Št. 43/96 Ob-2787

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi 53. člena zakona o gra-
ditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84)
in na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94),
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del na

cestišču, avtobusni postaji, pločniku ter
javne razsvetljave na Cesti na Krko

v Občini Grosuplje
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje, ki jo zastopa župan
Rudolf Rome, dipl. inž.

2. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta je na voljo na sedežu Občine Grosup-
lje, pri Mariji Likovič, tel.: 761 211 vsak
delavnik med 7. in 15. uro, proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun Občine Grosuplje
št. 50130-630-810272, sklic na št. 1111.

3. Predmet javnega razpisa: izvedba
gradbenih del na cestišču, avtobusni postaji
pločniku ter javna razsvetljava.

4. Okvirna vrednost razpisanih del znaša
20,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico spremeniti razpisani obseg del glede
na razpoložljiva sredstva. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka iz tega naslova.

5. Rok izvedbe del: dela se bodo izvajala
v času od 25. 10. 1996 do 25. 12. 1996.
Izvajajo se po popisu del, ki je v razpisni
dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbene cene,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
7. Ponudbe predložite osebno do 24. 10.

1996 do 8.30 na Občino Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje, v zapečateni kuverti za-
lepljeni s selotejpom, preko katerega je žig
ponudnika. Sprednja stran kuverte mora biti
opremljena z naslednjim naslovom in ozna-
ko: Občina Grosuplje, Urad za komunalno
infrastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje,
“Ponudba - Cesta na Krko - Ne odpiraj.”

8. Javno odpiranje ponudb bo 24. 10. 1996
ob 9. uri v sejni sobi (II. nadstropje) Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti pismeno pooblastilo ob pri-
četku javnega odpiranja ponudb.

O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Grosuplje
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Št. 01-353-11-96 Ob-2789

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ribnica

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno –

asfalterskih del na lokalnih cestah
v Občini Ribnica na Dolenjskem

1. Naročnik: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno – asfalterskih del na lo-
kalnih cestah:

A: modernizacija lokalne ceste Žimarice
– Mlake,

B: novogradnja severne servisne ceste v
Ribnici.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Ribnica, Oddelek za
komunalne zadeve, Gorenjska cesta 3, Rib-
nica, vsak delovni dan v času razpisa (inf.
na tel. 861-075) . Pri dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti potrdilo o
plačilu pristojbine v višini 20.000 SIT na
žiro račun št. 51310-630-12019 Občine Rib-
nica, z namenom nakazila pristojbina za raz-
pis – lokalne ceste v Občini Ribnica.

4. Orientacijska vrednost del znaša pod
točko A: modernizacija lokalne ceste Žima-
rice – Mlake 11,000.000 SIT,

pod točko B: novogradnja severne servi-
sne ceste v Ribnici 14,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico zmanjša-
nja obsega del glede na dotok finančnih
sredstev.

Obseg del bo za vsako investicijo pose-
bej določen z izvajalsko pogodbo.

5. Začetek del in rok za dokončanje del
bo definiran z izvajalsko pogodbo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca del:

– cena (ponudbena cena s plačilnimi po-
goji in fiksnost cene),

– reference,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti (popusti, kreditiranje

ipd.).
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podpisani predlog pogodbe s ponudbe-

nim predračunom, ločeno za vsako investi-
cijo posebej (A, B),

– način obračunavanja del,
– garancijske roke,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

nikom,
– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja.
8. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS in sicer po pošti
ali osebno na naslov: Občina Ribnica, Go-
renjska cesta 3, 1310 Ribnica.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj” – Lokalne ceste
v Občini Ribnica in navedbo imena ponud-
nika ter naslovnika. Nepravilno opremljene
in nepravilno sestavljene ponudbe bo komi-
sija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.

9. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija
investitorja Občine Ribnica. O datumu od-
piranja bodo ponudniki obveščeni po pošti.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Ribnica

Št. 008-901/95-91001 Ob-2790

Občina Slovenske Konjice, odbor za iz-
gradnjo prizidka k O.Š. Pod goro objavljata
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo projektov PGD in PZI
za prizidek k O.Š. Pod goro

1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice
Odbor za izgradnjo prizidka k O.Š. Pod go-
ro, Stari trg 29, Slovenske Konjice.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava
projektov PGD in PZI vključno z opremo za
gradnjo prizidka k O.Š. Pod goro na podlagi
potrjenega idejnega projekta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Rok: Predviden pričetek takoj. Maksi-
malni predviden rok izdelave PGD je 60 dni
in PZI 90 dni od podpisa pogodbe.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajanje jav-
nih naročil.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika:
– kompleksnost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisnimi pogoji vsak de-
lovnik v tajništvu Občine Slovenske Konji-
ce ob predložitvi potrdila o vplačilu 15.000
SIT na žiro račun št. 50720-630-10152 Ob-
čina Slovenske Konjice - proračun.

8. Ponudbe v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Prizidek k O.Š. Pod goro - Ne odpiraj”
je potrebno dostaviti najkasneje v roku 10
dni po objavi do 12. ure v tajništvu Občine
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slo-
venske Konjice.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovnik po izteku roka oddaje po-
nudbe ob 12. uri v sejni sobi Občine Slo-
venske Konjice.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku 15
dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Slovenske Konjice

Št. 05000/96 Ob-2791

Zavod za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljub-
ljana objavlja

javni razpis
za nabavo računalniške strojne opreme

1. Investitor je ZPIZ Slovenije, Kolod-
vorska 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je računalniška stroj-
na oprema IBM strojna oprema po naslednji
specifikaciji:

2.1. Magnetni diski IBM 9395-B23 Sto-
rage RAID-5 Drawer 11,34 Gb 3390-3 emu-
lacija – 5 kom,

2.2. Komunikacijska oprema:
2.2.1. Kontrolna enota IBM 3174 - 61R

– 2 kom,
2.2.2. Multiplexer IBM 3299-032 –

3 kom,
2.2.3. T/R CAU IBM 8230-003 – 2 kom,

2.2.4. Dodatek IBM 8230-LAM za CAU
– 3 kom,

2.2.5. Modem Motorola Data/Fax V.34
– 14 kom,

Modem Nokia BB256 / 2W – 2 kom,
2.2.6. Nways Multiprotocol Router IBM

2210-12T – 2 kom,
2.2.7. T/R LAN Switch IBM 8272-108 –

1 kom,
2.2.8. Dodatek # 3044 16/4 T/R adapter

za IBM 3174 - 11L – 1 kom,
2.2.9. Interconnect Controler IBM

3172-003 – 1 kom,
2.3. Delovne postaje (terminali):
2.3.1. IBM 3483 - GD0 (monitor

G50-15", 122 tipk SLO, PC kabel) – 25
kom,

2.4. Delovne postaje (PC):

2.4.1. IBM PC 750 (P133, ekran P50) –
10 kom,

2.4.2. IBM Think Pad 365XD – 1 kom,
2.5. Tiskalniki:
2.5.1. Laserski tiskalnik IBM 3116-001

IPDS, T/R – 15 kom,
2.5.2. Matrični tiskalnik IBM 4230 - 5I3

Centronics, serijski, coax – 5 kom.
3. Lokacija in dobava opreme so prosto-

ri ZPIZ Slovenije, Kolodvorska 15, Ljublja-
na.

4. Ponudnik lahko sodeluje tudi pri po-
samezni točki iz razpisa.

5. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo uporabnik upošteval zlasti:

– kvaliteto in celovitost ponudbe,

– ceno s prometnim davkom,
– rok dobave,
– podatke o garanciji,
– plačilne pogoje,
– reference ponudnika.
6. Ponudniki lahko dobijo podrobnejšo

razlago po predhodnem dogovoru vsak dan,
takoj po objavi tega razpisa od 9. do 14. ure
v prostorih Zavoda za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska
15, Ljubljana, pri Janku Furmanu.

7. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo poslati oziroma pred-
ložiti pisno ponudbo najkasneje do 4. 10.
1996 do 12. ure v vložišču ZPIZ Slovenije,
Kolodvorska 15, Ljubljana.

8. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno dostaviti v zapečatenem
ovoju z oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za
nabavo računalniške strojne opreme ZPIZ.”

9. Odpiranje ponudb bo 8. 10. 1996 ob
12. uri v sejni sobi ZPIZ Slovenije v 8. nad-
stropju, Kolodvorska 15, Ljubljana. Prisot-
ni predstavniki ponudnikov morajo komisiji
predložiti pisna pooblastila o zastopanju.

10. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Ponudniki bodo o izidu obveščeni
najkasneje do 16. 10. 1996.

11. Opcija ponudbe mora biti najmanj
30 dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Razpisovalec ponudniku ne priznava
nobenih stroškov v zvezi z izdelavo po-
nudbe.
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13. Razpis ni obvezujoč za ZPIZ.
14. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki

bodo vsebovale vse pogoje iz tega razpisa.
Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

Ob-2792

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
Center Republike Slovenije za poklicno izo-
braževanje objavlja

javni razpis
za nabavo informacijske in pisarniške

opreme
Splošni podatki
1. Kupec: Center Republike Slovenije za

poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
a) osebni računalnik s pripadajočo pro-

gramsko opremo – 6 kosov,
b) prenosni računalnik – notesnik (note-

book) – 2 kosa,
c) prezentacijska oprema za predavalni-

co – 1 komplet,
d) fotokopirni stroj – 1 kos.
3. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago v tajništvu Centra RS za poklicno izo-
braževanje, Kavčičeva 66, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure. Na vašo željo vam jo
pošljemo po pošti.

4. Orientacijska vrednost za vso razpisa-
no opremo znaša 5,000.000 SIT.

5. Rok za prijavo: pri razpisu bodo upo-
števane pisne ponudbe, ki bodo prispele do
vključno torka, 8. oktobra 1996 do 10. ure,
na naslov: Center Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66, 1000
Ljubljana.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: “Javni razpis – Ne odpiraj”.

6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-
bovati naslednje elemente (označene in ure-
jene v naslednjem vrstnem redu):

a) izpolnjen razpisni obrazec 1 (iz raz-
pisne dokumentacije) – podatki o ponudni-
ku,

b) izpolnjen razpisni obrazec 2 (iz raz-
pisne dokumentacije) – kratek povzetek po-
nudbe,

c) ponudbo,
d) podatke o ponudniku s fotokopijo re-

gistracije,
e) obrazce BON-1, BON-2 oziroma

BON-3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

f) izjavo ponudnika, da bo v roku treh
dni po pozivu dostavil na preizkušanje opre-
mo, navedeno v točki 2.a), 2.b) in 2.c) raz-
pisa, oziroma omogočil demonstracijo de-
lovanja opreme, navedene v točki 2.d) raz-
pisa,

g) izjavo ponudnika o zagotovljenem
vzdrževanju in garancijskem roku, ki je vsaj
24 mesecev, z navedbo odzivnega časa in
časa popravila,

h) izjavo o roku, v katerem bo ponudnik
po izteku garancijske dobe zagotavljal re-
zervne dele in vzdrževanje,

i) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po izteku pogodbenega roka za

dobro izvedbo posla z akceptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 30%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo,

j) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo garancijskih obveznosti, od-
zivnega časa in časa popravila z akceptnim
nalogom ali drugo obliko zavarovanja v vi-
šini 10% vrednosti kupnine z devizno klav-
zulo,

k) vzorec pogodbe, ki smiselno vključu-
je elemente, opredeljene v točki a) do f),

l) reference na področju ponudbe,
m) tehnično dokumentacijo, propagand-

no in ostalo gradivo,
n) izjavo, da so vsi podatki navedeni v

ponudbi resnični.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika
Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo zlasti

upoštevano:
– izpolnjevanje pogojev, navedenih v

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

nost ponujene opreme,
– rezultati morebitnega testiranja ponu-

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

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

temeljnim prometnim davkom.
8. Odpiranje ponudb
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo

opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni predstavniki vseh ponudnikov z
ustreznim pisnim pooblastilom, bo v torek,
8. oktobra 1996 ob 11. uri, na Centru RS za
poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana, v sejni sobi, III. nadstropje.

9. Rok izbire
Ponudniki bodo do 18. oktobra 1996 pi-

sno obveščeni o izboru najugodnejšega po-
nudnika.

Center Republike Slovenije
za poklicno izobraževanje

Št. 610 Ob-2793

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 29/94), Občina Muta objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
lokalnih in uličnih cestah na področju

Občine Muta v letu 1996/97
1. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17,

Muta.
2. Dokumentacija: dokumentacija razpi-

sanih del je na razpolago na sedežu Občine
Muta, Glavni trg 17, Muta.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
proti plačilu 3.000 SIT na žiro račun št.
51860-630-25685, Občina Muta, s pripisom:
Javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževal-

nih del na lokalnih in uličnih cestah na po-
dročju Občine Muta v letu 1996/97.

3. Predmet razpisa:
A) Redna letna vzdrževalna dela (ročno

in strojno čiščenje cevnih propustov, jarkov
in cestnega telesa, sanacija cevnih propu-
stov, obnova gramoznega sloja, gramozira-
nje, grederiranje, zemeljska dela, valjanje,
krpanje asfaltnih vozišč...).

B) Zimska vzdrževalna dela (pluženje in
odvoz snega z rolbo, posipanje in označe-
vanje cest v zimski sezoni 1996/97).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
– pod tč. A: 1,500.000 SIT,
– pod tč. B: 4,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeni-

ti obseg del, kot je razpisan, glede na prido-
bitev sredstev (Republiška sredstva, pristoj-
bine, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvaja-
lec v tem primeru ni upravičen do odškod-
ninskega zahtevka.

5. Začetek del:
– pod tč. A: pričetek del po dogovoru,
– pod tč. B: pričetek del po dogovoru,

pogodba za opravljanje zimske službe bo
podpisana za dobo 5 let. Dela se obračuna-
vajo po izstavljenih mesečnih računih za
opravljeno delo.

6. Merilo za izbiro ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del,
– reference,
– ponudbena cena za enoto,
– strojne in delovne kapacitete,
– način plačila in fiksnost cen,
– druge morebitne ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je

najugodnejši.
7. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj – javni razpis “izvajanje zimske
in letne službe”) na naslov Občina Muta,
Glavni trg 17, 2366 Muta.

8. Odpiranje ponudb bo deseti dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri v
sejni sobi Občine Muta. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petih dneh po odpiranju.

Občina Muta

Št. 352-1/96-334 Ob-2794

Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, objavlja,
skladno z določili odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
1. Investitor - naročnik: Ministrstvo za

zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5.
2. Predmet razpisa: izvajanje del oziro-

ma storitev nematerialnega značaja - super-
nadzora.

3. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti 5 dni po objavi razpisa in sicer od
8. do 12. ure pri naročniku, sektor za inve-
sticije, pri dežurni osebi v tajništvu, 2. nad-
stropje soba št. 24, brezplačno.

4. Predmet razpisa je: izvajanje nalog su-
pernadzora pri izvajanju investicij v javnih
zdravstvenih zavodih, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
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5. Orientacijska vrednost naročila je za
vsak javni zdravstveni zavod opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

6. Predvideni rok pričetka izvajanja na-
ročila je: november 1996 dokončanja pa:
različno glede na terminski plan posamezne
investicije.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be oziroma ponudnika oziroma pogoji po-
nudbe so:

a) Merila:
– cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta,
– garancijski pogoji,
– reference,
– druge posebne ugodnosti oziroma

prednosti ponudnika pred konkurenco,
– druga merila, opredeljena v razpisni do-

kumentaciji oziroma v razpisu št. Ob 2247 z
dne 8. VII. 1994, Ur. l. št. 40/94 pod 4. točko

b) Pogoji:
– kompletnost ponudbe, (ponudba mora

zajemati specificirano vse v razpisni doku-
mentaciji navedene investicije, pri čemer
ima naročnik po lastni presoji pravico iz-
brati ponudnika za nadzor ene ali več nave-
denih investicij ali pa ugotoviti ponudniko-
vo predhodno usposobljenost za opravlja-
nje super nadzora oziroma inženirinške de-
javnosti pri izvajanju investicij v javne
zdravstvene zavode - za določen čas),

– fiksne cene, brez možnosti sprememb,
se razumejo po načelu funkcionalni ključ v
roke izvajane investicije,

– roki oziroma pravočasnost izvajanja,
– investitor oziroma naročnik ima pravi-

co uveljaviti vso škodo, ki bi mu nastala
zaradi pogodbene zamude izbranega ponud-
nika,

– ponudnik mora v ponudbi navesti, da z
razpisnimi pogoji vključno s podrobnimi
razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentaci-
je v celoti soglaša in bodo vsebovani v po-
godbi, ki jo bo sklenil z investitorjem kot
naročnikom,

– v primeru, če je posamezno vprašanje
v razpisni dokumentaciji glede vsebine, po-
stopkov ali rokov urejeno drugače kot s tem
razpisom, se upoštevajo določila tega razpi-
sa,

– ponudba mora vsebovati vse elemente
iz razpisa in iz 12. člena odredbe ter upošte-
vati veljavno navodilo o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št, 13/96),

– stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

8. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj -
Ponudba za supernadzor”, na naslov: Mini-
strstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljublja-
na, sektor za investicije in sicer v roku 20
dni, pri čemer prične rok teči z dnevom
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudnik lahko zahteva podrobnejša po-
jasnila o razpisanem javnem naročilu pisno
v 4 dneh po dvigu razpisne dokumentacije.
Odgovor bo v roku 4 dni posredovan vsem,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

9. Javno odpiranje ponudb bo 2. delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb in
sicer ob 10. uri, v veliki sejni sobi v pritlič-
ju Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana, Šte-
fanova 5.

10. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o re-

zultatu izbire najkasneje v roku 5 dni po
odpiranju ponudb.

11. Nepravočasno dostavljena oziroma
nepravilno opremljena ponudba bo kot ne-
veljavna vrnjena pošiljatelju.

Ministrstvo za zdravstvo RS

Ob-2795

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Stanovanjski sklad Občine Postojna

javni razpis
za izbiro izvajalca za revidiranje

1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Postojna.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
revidiranje poslovanja na stanovanjskem po-
dročju Občine Postojna v letih 1993, 1994,
1995.

3. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določbami odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93).

4. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na Stanovanjskem skladu Občine
Postojna, Ljubljanska 5/a, Postojna, med
8. in 12. uro, tel. 067/24-900, kontaktna ose-
ba Brigita Kidrič.

5. Ponudniki naj pošljejo pisne ponudbe
na naslov Občina Postojna, Stanovanjski
sklad, Ljubljanska 4, Postojna – v zaprti
kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba –
Revidiranje”. Ponudbe morajo prispeti na
naslov najkasneje do 7. 10. 1996 do 12. ure.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– fiksnost cene,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik.
7. Odpiranje ponudb bo v torek, 8. 10.

1996 ob 15. uri, v sejni dvorani doma orga-
nizacij v Postojni, Trg Padlih borcev 5. Pri
odpiranju ponudb so lahko navzoči le poob-
laščeni predstavniki ponudnikov.

8. Ponudnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z najugodnejšim ali kate-
rimkoli izvajalcem.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Občina Postojna
Stanovanjski sklad

Št. 96-5/1 Ob-2796

Občina Kamnik v sodelovanju s krajev-
nimi skupnostmi in Skladom stavbnih zem-
ljišč razpisuje na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
rekonstrukcijo in obnovo lokalnih

in nekategoriziranih cest, izgradnjo
komunalno infrastrukturnih objektov
in naprav na območju Občine Kamnik

Splošni podatki
Investitorji: Občina Kamnik, Krajevne

skupnosti Občine Kamnik in Sklad stavbnih
zemljišč Občine Kamnik, Glavni trg 24.

a) Predmet razpisa:

1. rekonstrukcija vodovoda Tunjiška
Mlaka Laniše

Orientacijska vrednost del – 2,900.000
SIT,

2. rekonstrukcija l. c. Laniše–Sidraž

Orientacijska vrednost del – 4,000.000
SIT,

3. obnova lokalne ceste Podhruška–Sela

Orientacijska vrednost del – 8,000.000
SIT.

b) Ponudniki lahko ponudijo izvedbo za
posamezna dela od 1. do 3. točke.

c) Investitor si pridržuje pravico spre-
meniti obseg del v razpisu glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
na, sredstva lokalnih skupnosti), izvajalec v
tem primeru ni upravičen do odškodninske-
ga zahtevka.

d) Rok za pričetek in obseg del je po
dogovoru in v skladu z razpoložljivimi sred-
stvi, predvidoma do konca leta 1996. Priče-
tek in dokončanje del bosta specificirana v
dokumentaciji razpisanih del.

e) Ponudnik mora k ponudbi priložiti tu-
di reference pri izvajanju takih ali podobnih
del.

f) Ponudba naj upošteva absolutne fik-
sne cene do konca gradnje, vsa dela se obra-
čunajo po situacijah s tem, da se situacija
plača v 15 dneh po potrditvi.

g) Eventualna dodatna dela se obračuna-
vajo nad 10% prekoračitve del po cenah iz
osnovne ponudbe.

h) Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine 12. člena odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za izdajo javnih naro-
čil.

i) Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– najugodnejše ponudbene cene za posa-
mezne objekte oziroma dela;

– zagotovitev kredita z najugodnejšo
obrestno mero in daljšim rokom odplačila;

– reference ponudnikov;

– druge pogodbene ugodnosti.

j) Popise del za točke od 1 do 3 dobite na
Občini Kamnik, Oddelek za okolje in pro-
stor, Glavni trg 24, Kamnik, soba 11/I. nad-
stropje, ali na tel. 817-087.

Odkupnina za posamezne popise del
2.000 SIT je plačljiva z virmanom na žiro
račun Občine Kamnik, Upravni organ, št.
50140-637-813087.

k) Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov Obči-
na Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

l) Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Kamnik, sejna soba 9/pritličje, Glavni
trg 24, Kamnik, na prvi delovni dan po po-
teku razpisa ob 11. uri.

m) Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni 10 dni po odpiranju ponudb.

n) Ponudba mora biti v posebnem ovit-
ku, zapečatena in označena “Ponudba za
izvajanje komunalne infrastrukture v Obči-
ni Kamnik – Ne odpiraj!”.

o) Dodatne podatke v zvezi s ponudbo
od točke 1 do 3 lahko ponudniki dobijo na
Občini Kamnik, tel. 817-087, Trebušak.

Občina Kamnik
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Ob-2799

Zadom, Podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no in usluge, d.o.o., v stečaju, Gradac 138,
Gradac, ki ga zastopa stečajni upravitelj Ja-
nez Pezdirc objavlja na podlagi sklepa št.
15/95-51 z dne 12. 9. 1996 stečajnega sena-
ta Okrožnega sodišča Novo mesto

javni razpis
za zbiranje ponudb za odprodajo

nepremičnin v Semiču,
ki jih sestavljajo:

1. parc. št. 342/1

– poslovna stavba žaga 2 a, 68 m2,

– dvorišče 62 a, 87 m2,

2. parc. št. 500/1

– dvorišče 7 a, 42 m2.

Skupaj: 7297 m2.

Zemljišče in na njem stoječi objekt stare
žage se nahaja ob glavni cesti Semič–Metli-
ka in je ca. 250 m oddaljeno od centra me-
sta.

Zemljišče je komunalno opremljeno.

Pogoji sodelovanja:

1. Sodelujejo lahko vse pravne in fizične
osebe skladno z veljavno zakonodajo RS, ki
bodo ponudili več kot 20,765.107,06 SIT za
nakup navedenih nepremičnin. Pisna ponud-
ba mora vsebovati predmet nakupa, ceno,
rok in način plačila.

2. Prispele ponudbe bosta ocenila stečaj-
ni upravitelj in stečajni senat pristojnega
sodišča. Ponujena cena za nakup nepremič-
nin bo pomemben kriterij za oceno ponud-
be, vendar bodo upoštevani tudi drugi ele-
menti ponudbe, ki so navedeni v 1. točki
tega razpisa.

3. Ponudbe morajo biti poslane do 4. 10.
1996 s priporočeno pošiljko v zapečateni
ovojnici z oznako “Javni razpis” na naslov
Adria Caravan, d.d., v stečaju, Skalickega
1, 8000 Novo mesto.

4. Stečajni upravitelj Zadom, d.o.o., v
stečaju bo na podlagi prispelih ponudb in
pridobljenega soglasja stečajnega senata pri-
stojnega sodišča ponudnike obvestil o re-
zultatih zbiranja ponudb v 30 dneh po kon-
čanem zbiranju ponudb.

Z najugodnejšim ponudnikom bo stečaj-
ni upravitelj sklenil kupoprodajno pogodbo
o nakupu. Vse stroške povezane s sklenitvi-
jo pogodbe in prenosom lastništva plača ku-
pec.

Stečajni upravitelj na podlagi tega razpi-
sa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji
predmeta tega razpisa s katerimkoli ponud-
nikom.

Vse dodatne informacije lahko intere-
senti dobijo pri stečajnem upravitelju Jane-
zu Pezdircu, tel. 068/321-150 ali
068/323-202, telefaks 068/323-176.

Zadom, d.o.o., v stečaju, Gradac

Št. 85/96 Ob-2800

Občina Radovljica, Gorenjska 18, Ra-
dovljica, objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za opravljanje storitev svetovalnega

inženiringa za odstranitev in
nadomestno gradnjo

stanovanjsko-poslovnega objekta v
Radovljici, na Prešernovi 6–8

1. Predmet razpisa so kompletne storitve
svetovalnega inženiringa z izdelavo investi-
cijskega programa in strokovnim nadzorom
pri načrtovani investiciji “odstranitev ob-
stoječe večstanovanjske zgradbe na Prešer-
novi 6–8 v Radovljici in gradnja nadomest-
ne večstanovanjsko-poslovne zgradbe
vključno s komunalno opremo, zunanjo ure-
ditvijo in ureditvijo ulice od obravnavanega
objekta do njenega zaključka na severu.”

2. Predvidena vrednost načrtovane inve-
sticije znaša 290,000.000 SIT.

3. Rok pričetka del je takoj po podpisu
pogodbe, delo bo potekalo predvidoma do
konca leta 1997 oziroma do zaključka grad-
nje in garancijske dobe.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom v uvodu citirane odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa.

5. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
kuvertah z oznako ponudnika, navedbo
predmeta razpisa in opozorilom: “ponudba
za javni razpis – Ne odpiraj!” je 10. dan po
objavi do 12. ure v tajništvu Občine Radov-
ljica, Gorenjska 18, 1. nadstropje, soba 15.

6. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po zaključku razpisnega roka ob
9. uri v pisarni tajnika občinske uprave. Po-
nudniki bodo o tem pismeno obveščeni.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– reference ponudnika,
– reference strokovnih delavcev po

strukturi del v ekipi,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Razpisno dokumentacijo dobijo po-

nudniki v tajništvu Občine Radovljica, Go-
renjska c. 18, vsak delovni dan od 8. do
12. ure ob plačilu 10.000 SIT na žiro račun
Občine Radovljica, št. 51540-630-50160.
Dodatne informacije lahko dobite pri Hor-
vat Janezu na tel. št. 064/714-222 int. 26.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 10 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Občina Radovljica

Ob-2801

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za obnovo in posodobitev naprav
požarnega varovanja in izdelavo

projektov odrskih elektroinstalacij
starega odra SNG Maribor

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava.

2. Predmet razpisa in orientacijske vred-
nosti:

A) Obnova, generalni remont in posodo-
bitev naprav požarnega varovanja v Sloven-
skem narodnem gledališču Maribor,

– zamenjava dotrajanih elementov po-
žarnega javljanja,

– požarno varno tesnenje instalacijskih
prehodov med požarnimi sektorji z ustrezno
garancijo,

– generalni pregled in popravilo ter preiz-
kus 2 kom. črpalnih postaj za hidrantno in
sprinkler omrežje, proizvod Elektrokovina,

– servisiranje in umerjanje sistema za de-
tekcijo eksplozivnih plinskih zmesi,

– generalni servis in preizkus vseh na-
prav diesel agregatne postaje za napajanje
požarnih naprav z električno energijo,

– vzdrževalna dela na 4 kom vrvnih
osebnih dvigalih.

Orientacijska vrednsot – 6,000.000 SIT.
Predviden rok izvedbe: 60 dni po podpi-

su pogodbe.
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika so predvsem:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša!
B) Izdelava projektov odrskih elektroin-

stalacij starega odra SNG Maribor
– pregled obstoječega stanja,
– definicija potreb uporabnika in izdela-

va projektne naloge v sodelovanju s pred-
stavniki tehničnih služb SNG Maribor,

– izdelava projektov PZI in tenderja za
oddajo del z javnim razpisom.

Orientacijska vrendost – 1,200.000 SIT.
Predvideni rok izvedbe je 30 dni po pod-

pisu pogodbe.
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika so:
– uradna pooblastila za izvajanje tovrst-

nih del (koncesija),
– popolnost ponudbe,
– cena,
– rok izvedbe.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ul. heroja Staneta 1, soba 320-A/III.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel. 062/227-771.

Pisne ponudbe je potrebno oddati 15. dan
od objave v Uradnem listu Republike Slo-
venije do 12. ure na naslov: Mestna občina
Maribor, Mestna uprava, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, soba 320-A/III.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti za vsak objekt posebej z oznako po-
nudnika, navedbo predmeta razpisa in opo-
zorilom, da gre za javni razpis.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
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Št. 28/96 Ob-2807

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Maribor, Služba za zaščito
in reševanje, Rotovški trg 9, Maribor

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za
dobavo opreme javni gasilski službi in

drugim silam zaščite in reševanja
Mestne občine Maribor

1. Predmet javnega razpisa je dobava
opreme za potrebe javne gasilske službe in
drugih sil za zaščito in reševanje Mestne
občine Maribor, in sicer:

– gasilsko vozilo (pogon 4×4, diesel mo-
tor, cisterna 4.000 l, črpalka VT) – 1 kom.,

– dihalni aparat (kap.: 6,8 l - 300 bar)
15 kom.,

– kompresor za polnjenje dihalnih apa-
ratov (kap.: 440 - 500 l/min) 1 kom.,

– gasilska čelada (teža 950–1.300 g,
obarvan vizir) 35 kom.,

– gasilska zaščitna obleka Bristol
42 kom.,

– gumijasti čoln (nosilnost 5 oseb)
2 kom.,

– izvenkrmni motor za čoln (moč 18–20
KS - dolga os) 1 kom.,

– prenosna radijska postaja (sistem
ZARE) 15 kom.

2. Naročnik opreme: Zavod za gasilsko
in reševalno službo Maribor, Gasilska zve-
za Maribor in Služba za zaščito in reševanje
pri Mestni upravi Maribor.

3. V ponudbi je treba navesti tehnične
specifikacije opreme, nabavno ceno, plačil-
ne pogoje in morebiten popust, garancijski
rok, rok izdobave, organizacijo servisa in
reference.

4. Poudniki morajo oddati pisne ponud-
be v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za izbor najugodnejšega dobavite-
lja opreme zaščite in reševanja” in navedbo
imena in naslova ponudnika.

Ponudbo je potrebno oddati 15 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, na
naslov Mestna občina Maribor, Služba za
zaščito in reševanje, Rotovški trg 9, 2000
Maribor.

5. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po zaključenem razpisu ob 11. uri
na Zavodu za gasilsko in reševalno službo,
Proleterskih brigad 21, Maribor.

6. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

7. Dodatne informacije dobijo ponudni-
ki pri vodstvu Službe za zaščito in reševa-
nje tel. 062/28-988 oziroma vodstvu Zavo-
da tel. 062/32-541.

Mestna občina Maribor
Služba za zaščito in reševanje

Ob-2808

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Ministrstvo za šolstvo in
šport RS, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, kot
lastnik objavlja

javni razpis
za upravljanje kotlarne Šolski center

Zlato Polje na Kidričevi 53/a v Kranju
A) Splošni podatki

1. Lastnik: Ministrstvo za šolstvo in šport
RS.

2. Predmet razpisa: upravljanje ogreval-
nega sistema Šolski center Zlato polje v
Kranju, in sicer:

– plinska kotlarna, ki ima za rezervno
gorivo EL olje,

– razvodno vročevodno omrežje od kot-
larne do posameznih toplotnih postaj,

– plinska proga od protipožarne pipe na
fasadi objekta do kotlov,

– naprave za skladiščenje tekočega gori-
va,

– toplotne postaje:
– Dijaški dom 2×,

– Srednja elektro in strojna šola 1×,

– Fakulteta za organizacijske vede 1×,
– Športna dvorana 1×.

3. Lokacija: Kidričeva 53/a na Zlatem
polju v Kranju.

4. Obseg del:

– vodenje celotnega sistema,

– oskrbovanje sistema s primarno ener-
gijo,

– dobava toplotne energije posameznim
odjemalcem,

– vzdrževanje in investicijsko vzdrževa-
nje sistema, ki je v upravljanju,

– delitev stroškov upravljanja na posa-
mezne odjemalce toplotne energije.

5. Delovno obdobje:

– v kurilni sezoni ogrevanje prostorov in
sanitarne vode,

– izven kurilne sezone ogrevanje sani-
tarne vode.

B) Razpisni pogoji:
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri jav-

nem razpisu morajo predložiti pisno ponud-
bo do 7. 10. 1996 do 12. ure, ko bo javno
odpiranje ponudb.

2. Ponudba mora vsebovati:

a) registracijo za razpisano vrsto del,
b) odločbo ustreznega upravnega organa

za izvajanje razpisanih del,

c) reference,
d) bonitete ponudnika od Agencije za

plačilni promet,

e) podatke o kadrih, ki bodo vodili in
izvajali razpisana dela, in sicer:

– da ima zaposleno zadostno število de-
lavcev, ki izpolnjujejo zahteve pravilnika o
strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter
obveznem usposabljanju in načinu preizku-
sa znanja delavcev, ki opravljajo dela in
naloge upravljanja energetskih naprav (Ur.
l. SRS, št. 30/83 in 1/87),

– da so delavci usposobljeni za varno
ravnanje po obratovanju in vzdrževanju na-
prav za zemeljski plin po pravilniku o stro-
kovni izobrazbi in opravljanju preizkusa
znanja delavcev, ki delajo z nevarnimi snov-
mi (Ur. l. SRS, št. 37/82),

f) ugodnosti, ki jih ponudnik daje inve-
stitorju.

3. Ponudba mora biti predložena v zaprti
kuverti na naslov; Ministrstvo za šolstvo in
šport RS, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana s
pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za uprav-
ljanje kotlarne”.

4. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.

Ministrstvo za šolstvo in šport RS

Št. 43/32-96 Ob-2809

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova
Gorica, Kidričeva 20, Nova Gorica, objav-
lja na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del,
ki se financirajo iz proračuna in iz sredstev
sklada stavbnih zemjišč Občine Nova Gori-
ca (Uradno glasilo, št. 3/94)

javni razpis
za opravljanje storitev delnega

inženiringa s strokovnim nadzorom za
investicijska dela pri graditvi knjižnice

v Novi Gorici
1. Naročnik: Goriška knjižnica Franceta

Bevka, Nova Gorica, Kidričeva 20, Nova
Gorica.

2. Predmet razpisa so delne storitve in-
ženiringa s strokovnim nadzorom pri inve-
sticiji graditve knjižnice v Novi Gorici.

3. Razpisne pogoje dobijo ponudniki ob
vplačilu 10.000 SIT v tajništvu Goriške
knjižnice vsak delovni dan od 9. do 11. ure
do vključno 10. 10. 1996.

4. Dokumentacijo in informacije, potreb-
ne za izdelavo ponudb, dobite v stavbi Mest-
ne občine Nova Gorica pri Janezu Korošcu,
tel. 065/28011 vsak delovni dan od 8. do
9. ure.

5. Predvidena vrednost delnega inženi-
ringa znaša 17 mio SIT.

6. Predvideni rok pričetka del je najka-
sneje do konca leta 1996, dokončanje del v
skladu z dokončanjem izgradnje objekta.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– reference ponudnika za ta dela,
– reference strokovnih delavcev po

strukturi del v ekipi,
– konkurenčnost ponujene cene in pla-

čilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 10. členom v glavi citiranega pra-
vilnika.

9. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako ponudnika in opozorilom “Javni raz-
pis – inženiring” je treba oddati na sedež
naročnika do 14. ure 21. oktobra 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 22. oktobra
1996 ob 10. uri v stekleni dvorani Mestne
občine Nova Gorica.

Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica

Ob-2810

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil in spremembi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 14/94 in 13/96)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
nadzidavo Depandanse Študentskih
domov v Mariboru, Tyrševa ulica

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del pri nadzidavi De-
pandanse Študentskih domov v Mariboru.
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2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,900.000 SIT.

3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje, da bodo kot izbrani
najugodnejši ponudniki izvedli razpisana
dela in sklenili za njihovo izvedbo pogodbo
po načelu “funkcionalni ključ”.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in dobijo potrebne informacije
ter razlage za izdelavo ponudbe do vključno
26. 9. 1996, vsak delovnik med 9. in 12. uro
na Projekt MR inženiring, d.d., Maribor,
Svetozarevska 10, tel. 062/227-161, faks
062/23-765.

Dokumentacija se dvigne ob predložitvi
plačila 5.000 SIT na ŽR št.
51800-601-10612.

5. Predvideni pričetek del je oktober
1996.

6. Naročnik si pridržuje pravico spre-
membe obsega del vsled tehničnih oziroma
finančnih razlogov pred skenitvijo pogod-
be.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– roki,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del,
– reference,
– cena,
– plačila,
– boniteta.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.

8. Ponudba mora vsebovati podatke in
priloge:

a) Ime in naziv ponudnika,
b) Kopijo registracije, overjene v letu

1996,
c) Referenčno listo zgrajenih objektov

zadnjih 2 let,
č) Podatke o delovni sili, cenike o mate-

rialih in strojih, navedbo kooperantov,
d) Izjavo, da so seznanjeni z lokacijo,
e) Terminski in finančni plan,
f) Način obračunavanja del,
g) Opcija ponudbe, ne sme biti krajša od

30 dni,

h) Garancijski rok,
i) Finančni podatki (BON 1, BON 2),

stari največ 30 dni,
j) Podpisani posebni pogoji.
9. Pisne ponudbe je potrebno oddati naj-

kasneje do 8. 10. 1996 do 12. ure na naslov:
Projekt MR, inženiring, d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – ne odpiraj – nad-
zidava Študentski dom”.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in varovalne klavzule ne bomo upoštevali.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Pro-
jekt MR, inženiring, d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10, 9. 10. 1996 ob 12. uri.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku 5
dni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2811

Študentski domovi v Mariboru, Gospos-
vetska 83, Maribor, na podlagi odredbe o
postopku in izvajanju javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo posteljnih vložkov za dom III.

študentskih domov v Mariboru
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

ših ponudnikov za dobavo 280 kom. po-
steljnih vložkov dimnezije 190/90 cm.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe.

3. Ponudniki dobijo vse informacije na
Študentskih domovih, telefon 062/211-776
(Kuster Andrej).

4. Predvideni rok dobave je takoj po pod-
pisu pogodbe, oktober 1996. O morebitnih
odstopanjih na podlagi tehničnih razlogov
se bo naročnik pogajal z najugodnejšimi po-
nudniki pred sklenitvijo pogodb. Naročnik
si pridržuje pravico skleniti pogodbo v
zmanjšanem obsegu od razpisanega, ali pa
lahko tudi odpove sklenitev pogodbe glede
na vzrok.

5. Obseg in vsebina ponudbe ter merila
za izbor:

a) ime in naslov ponudnika z dokazilom
o registraciji in odločbo o opravljanju ter
matično številko,

b) ceno, najnižja ponudba ni najugod-
nejša,

c) reference ponudnika zadnjih 2 let,
č) poslovna boniteta, ne starejša od 30

dni,
d) navedba in naslov kontaktne osebe,
e) opcija ponudbe.
6. Rok za oddajo ponudbe je najkasneje

do 30. 9. 1996 do 12. ure na naslov Študent-
ski domovi Maribor, 2000 Maribor, Gos-
posvetska 83, kjer bo istočasno odpiranje
ponudb, v sejni sobi v 1. nadstropju. Ponud-
be morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako “Ponudba – ne odpiraj – Študentski
domovi”.

7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne klavzule ne bomo upoštevali.

8. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni.

Študentski domovi Maribor

Št. 72/96 Ob-2812

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in št. 19/94) objavlja Občina
Idrija

javni razpis
za izbiro izvajalca del za modernizacijo
in preplastitve lokalnih in krajevnih cest

1. Investitor: Občina Idrija.
2. Predmet razpisa:
a) preplastitev lokalne ceste Zala–Jelič-

ni vrh – Rebro z asfaltbetonom v dolžini ca.
1100 m,

b) modernizacije krajevne ceste Hlad-
nik–Kanomeljsko razpotje v dolžini ca.
400 m.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak dan od 8. do 12. ure na
Občini Idrija, Mestni trg 1, Idrija (soba 17),
informacije po telefonu št. 065/71-788 ali

73-841 (kontaktna oseba Jože Močnik ali
Rajko Bezeljak).

4. Orientacijska vrednost naročila za toč-
ko 2.a znaša 5,500.000 SIT ter za točko 2.b
1,600.000 SIT. Skupna orientacijska vred-
nost znaša 7,100.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico sklepati
pogodbe ločeno za navedena dela pod a) in
b), glede na ugodnost ponudb.

Investitor si pridržuje pravico do spre-
membe obsega razpisanih del glede na pri-
dobitev finančnih sredstev. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– konkurenčnost ponudbe,
– reference,
– plačilni pogoji,
– roki izvedbe,
– in druge posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik.
6. Opremljenost ponudbe
Ponudbe morajo biti opremljene v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

7. Rok izvedbe del je do 15. oktobra
1996.

8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe opremljene z oznako “Ponudba

– lokalne in krajevne ceste”, naslovom po-
nudnika in naročnika ter pripisom “Javni
razpis – ne odpiraj” dostavite v zaprti ku-
verti na Občino Idrija, Mestni trg 1, Idrija.
Rok za oddajo ponudb je 10. dan po objavi
v Uradnem listu RS do 12. ure. Javno odpi-
ranje ponudb bo 30. 9. 1996 v veliki sejni
sobi Občine Idrija ob 13. uri.

9. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Idrija

Št. 353-96 Ob-2813

Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27, Celje, objavlja

javni razpis
za pridobitev najboljšega ponudnika za
izgradnjo oziroma dograditev objektov
javnih razsvetljav v letu 1996 in 1997 za

naslednje
1. Investitor: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija, Prešernova 27, Celje.
2. Predmet razpisa – izgradnja nasled-

njih objektov:
– javna razsvetljava Zagrad: Most čez

Savinjo v Polulah – železniški podvoz Za-
grad,

– javna razsvetljava peš poti ob Savinji
od Čopove ul. (most) do “Špice”,

– javna razsvetljava ceste skozi Gaje –
od križišča za farmo Žepina do ceste Bu-
kovžlak Ljubečna,

– javna razsvetljava ceste skozi Gaje –
odsek TP Spodnji Začret do odcepa za far-
mo Žepina,

– javna razsvetljava Leskovec – KS Tr-
novlje,

– začasna javna razsvetljava parkirišča
ob Aškerčevi ulici in Aškerčeve ulice, že-
lezniškega podhoda ter niz. nap. kabelskega
priključka hišice za pobiralca parkirnine,
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– dograditev javne razsvetljave Trnovlje
Leskovec,

– dograditev javnih razsvetljav (1 do 2
svetilki) v smislu varnosti (npr. pot otrok v
šolo).

3. Razpisno dokumentacijo (povzetek iz
PGD, PZI, opis del, dodatni razpisni pogoji
ter grafične priloge) dobijo ponudniki prvi
teden po dnevu objave javnega razpisa, med
8. in 9. uro, na naslovu: Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
Celje, proti plačilu zneska za dvig doku-
mentacije v višini 15.000 SIT na ŽR Mestne
občine Celje, št. 50700-630-9010105, pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, Ljubljanska c. 1a, Celje.

Ponudniki dobijo potrebne dodatne in-
formacije pri Juretu Ocvirku, Komunalna
direkcija, tel. 063/484-822. Kompletna do-
kumentacija bo v času razpisnega roka na
vpogled na istem mestu kot razpisna doku-
mentacija.

4. Orientacijska vrednost izvedbe del je
11,500.000 SIT.

5. Lokacije objektov so na območju
Mestne občine Celje.

6. Predvideni začetek del je 1. 11. 1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena izvedbe del,
– plačilni pogoji:

– višina avansa,
– pogoji eventualnega kredita,

– lista referenčnih objektov,
– dokaz o tehnični opremljenosti ponud-

nika,
– strokovnost kadrov ponudnika in
– garancija za pravočasno izvedbo del.
8. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
9. Ponudba mora zadostiti vsem zahte-

vam, ki so navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

10. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 4. 10.
1996 do 10. ure, na naslov: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti, ponudbo po-
sredovati na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu. Ponudba
mora biti zapečatena z oznako: “Ponudba
za izgradnjo JR – Celje, ne odpiraj!”.

11. Odpiranje ponudb bo 4. 10. 1996 ob
10.30, v prostorih Komunalne direkcije, Pre-
šernova 27, Celje. Pri odpiranju ponudb mo-
rajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni od
odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje

Ob-2814

Goriški vodovodi Nova Gorica, C. 25. ju-
nija 1/b, na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja

javni razpis
za nakup vozil

1. Predmet razpisa: vozila kot sledi:
– 2 službeni vozili do 1600 ccm,

– 2 službeni vozili do 1300 ccm.
2. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in dejavnost ponudnika, z doka-

zilom o registraciji ponudnika, ki ni starejše
od treh mesecev,

– fiksno ceno fco kupec v SIT, s posebej
prikazanimi stroški financiranja (obresti za
kreditno obliko nabave) in ustreznim pro-
metnim davkom,

– plačilne pogoje, ki naj predvidevajo
tudi plačilo s kompenzacijo ali kreditom,

– garancijski rok, zagotavljanje servisi-
ranja vozila s seznamom pooblaščenih ser-
visov,

– rok dobave vozila,
– opis dodatne opreme,
– ponujene dodatne ugodnosti.
3. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena, način plačila in fik-

snost cene,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša, kar izključuje obveznost skleniti po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najnižjo
ceno.

4. Ponudbe, ki upoštevajo kakršnokoli
predplačilo ali rok plačila krajši od 30 dni
od dneva dobave vozila, se pri izbiri ne
bodo upoštevale. Enako velja tudi za po-
nudbe, ki ne bodo zagotavljale garancije
najmanj eno leto in zagotovljeni pooblašče-
ni servis. Naročnik bo iz obravnave izločil
tudi vse ponudbe, ki ne bodo sestavljene v
skladu z zahtevami tega razpisa.

5. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikom
brez pojasnila o razlogih, ne da bi to imelo
do ponudnika kakršnekoli obveznosti.

6. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prejete pravočasno in bodo oprem-
ljene v skladu z zahtevami tega razpisa. Ne-
pravočasno prispele ponudbe, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe bo ko-
misija neodprte vrnila ponudniku.

7. Vse dodatne informacije v zvezi s pri-
pravo ponudbe dobite pri Miška Andreju,
dipl. inž. gr., na tel. 065/1291-107.

8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj, javni razpis za vozilo!” in točen naziv in
naslov pošiljatelja – ponudnika.

9. Ponudbe morajo prispeti v tajništvo
podjetja, C. 25. junija 1/b, Nova Gorica, ne
glede na vrsto prenosa pošiljke, v 10 kole-
darskih dneh od datuma objave v Uradnem
listu RS, do 12. ure.

10. Odpiranje ponudb bo v 10 koledar-
skih dneh od datuma objave v Uradnem li-
stu RS, ob 13. uri. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb,
morajo imeti s seboj pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Goriški vodovodi Nova Gorica

Št. 96/34 Ob-2815

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in

19/94), Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
št. MORS-BO 29/96

za izbiro izvajalca za nakup
univerzalnega kuhinjskega stroja

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: univerzalni kuhinjski stroj.
3. Orientacijska vrednost del: 1,800.000

SIT.
4. Predvideni rok pričetka in zaključka

del: od 1. 10. 1996 do 30. 10. 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa), po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 27. 9. 1996, med
11. in 12. uro, na MORS, Kardeljeva
ploščad 24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 27. 9. 1996, po tel. 061/171-23-40,
pri Bogdanovu.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 2. 10. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 29/96 – univerzalni kuhinjski stroj”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 1996
ob 9. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Št. 96/34 Ob-2816

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
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19/94), Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
št. MORS-BO 36/96

za izbiro izvajalca za pranje in kemično
čiščenje opreme

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: pranje in kemično čiščenje
opreme po lokacijah.

Odjemno mesto Okvirna
količina
opreme

kg/mesec

– Ljubljana 2 odjemni mesti 3000,
– Celje 1500,
– Vrhnika 2 odjemni mesti 3000,

– Ljubljanski vrh 300,
– Logatec 300,

– Novo mesto 2000,
– Cerklje na Dolenjskem 2000,
– Kranj 2000,

– Brnik letališče 500,
– Bohinjska Bela 1500,

– Postojna 2000,
– Pivka 500,
– Poljče 1000,

– Pokljuka 1500,
– Ig 1000,

– Ilirska Bistrica 1500,
– Vipava 1500,
– Nova Gorica, Ajševica 500,

– Ankaran (Moretini) 500,

Slovenska Bistrica, Ptuj, Murska Sobota
in Maribor samo kemično čiščenje po po-
trebi.

3. Orientacijska vrednost del: 80,000.000
SIT.

4. Predvideni rok pričetka in zaključka
del: november 1996–november 1997.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa), po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 17. 10. 1996, med
11. in 12. uro, na MORS, Kardeljeva
ploščad 24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 18. 10. 1996, po tel.
061/171-21-56, pri Bojanu Zgoncu.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,

Kardeljeva ploščad 25, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 21. 10. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 36/96 – pranje in kemično čiščenje opre-
me”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 22. 10.
1996 ob 9. uri, v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Ob-2817

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo krovskih del na strehi, velikosti

ca. 1100 m2

1. Predmet razpisa je izvedba krovskih
del na strehi Pedagoško raziskovalnega cen-
tra za živinorejo Logatec, z naslednjimi po-
stavkami:

– odstranitev obstoječe kritine in letev,
– letvanje z novimi letvami,
– nabava in dostava (na objekt Logatec)

bramac kritine sive barve,
– pokrivanje z bramac kritino,
– nabava in zamenjava opaža (32 m),
– izdelava in montaža aluminijastih čel-

nih obrob (32 m).
2. Rok izvedbe del: 15. 10. 1996.
3. Ponudbe je treba poslati v osmih dneh

od objave na naslov: Biotehniška fakulteta,
Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domža-
le. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z na-
slovom ponudnika, opremljene z oznako
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis –
streha”.

4. Odpiranje ponudb bo 30. 9. 1996 ob
8. uri, v zbornici Oddelka za zootehniko
Biotehniške fakultete, Groblje 3, Domžale.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki ponudnikov pooblastila za za-
stopanje.

5. Merila za izbiro izvajalca so kako-
vost, cena, plačilni pogoji, rok izvedbe in
reference.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 3 dni od odpiranja ponudb.

7. Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
061/713-611, prof. dr. Slavko Čepin.

Ob-2818

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

projektiranje, izdelavo in montažo
tovornega dvigala nosilnosti 100 kg
1. Predmet razpisa je izdelava projekta,

izdelava in montaža tovornega dvigala z na-
slednjimi tehničnimi karakteristikami:

– nosilnost – 100 kg,
– število postaj – 4,

– število dohodov – 4 (vsi na eni strani),
– vrsta jaška – betonski,
– višina jaška – 14,9 m,
– presek jaška – 1000 (1250 mm,
– odprtine za vrata – 1000 (1000 mm,
– stikalna plošča s termično zaščito v

omarici,
– varnostno tehnični pregled s strani

pooblaščenega zavoda,
– pogonski stroj – zgoraj,
– strojnica, obzidava vrat.
2. Lokacija: Biotehniška fakulteta, Od-

delek za zootehniko, Groblje 3, Domžale.
3. Ponudba mora vsebovati znesek in

plačilne pogoje, predvideni rok dobave in
montaže, podatke o garanciji in servisu, do-
kazilo o registraciji in obrazce BON.

4. Rok za sprejem ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-
čeno na naslov Biotehniška fakulteta, Od-
delek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Dom-
žale.

5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z
naslovom ponudnika, opremljene z oznako
“Ne odpirati – ponudba na javni razpis –
dvigalo”.

6. Odpiranje ponudb bo šesti delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb, ob
10. uri, v prostorih Oddelka za zootehniko,
Groblje 3, Domžale. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudni-
kov pooblastila za zastopanje.

7. Merila za izbiro dobavitelja so kako-
vost, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, ser-
vis in reference.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
711-993, dipl. inž. Dušan Kastelic.

Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko

Št. 192/96 Ob-2819

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Kidričevo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo zemljiškokatastrske nove izmere
v naselju Kidričevo

1. Naročnik: Občina Kidričevo, Ulica
Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.

2. Predmet razpisa: izvedba zemljiško-
katastrske nove izmere v naselju Kidričevo.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro, na naslovu:
Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja
25, Kidričevo. Kontaktna oseba je Janko
Hertiš, tajnik Občine Kidričevo, tel.
062/796-112.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,500.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku, kot je določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:
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– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in drugih oseb s pooblastili za
zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
30 dni,

– podatke o solventnosti ponudnika, ki
niso starejši od 30 dni,

– podatke o opremi in inštrumentariju,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe (zaželjeno je, da je dopisano ozi-
roma spremenjeno besedilo zaradi pregled-
nosti posebej označeno),

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze. Terminski
plan izvedbe del z opredelitvijo vrednosti
posamezne faze postane sestavni del po-
godbe,

– navedbo ugodnosti, ki jih nudi izvaja-
lec,

– spisek referenc za ponudnika na ena-
kih oziroma podobnih delih,

– odgovorno osebo na projektu,

– podroben opis načina, poteka in izved-
be ponujenega dela.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote.

Kolikor ponudba ne vsebuje navedenih
elementov, se izloči iz nadaljnje obravnave.

7. Oddaja ponudbe

Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za novo izmero v na-
selju Kidričevo” je potrebno dostaviti v 15
dneh po objavi v Uradnem listu RS, na na-
slov: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraig-
herja 25, 2325 Kidričevo, do 12. ure. Koli-
kor se 15. dan izteče na dela prosti dan
(sobota, nedelja, praznik), se ponudbe od-
dajo naslednji delovni dan do 12. ure.

8. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje pravočasno prispelih in
pravilno oddanih ponudb bo 16. dan po ob-
javi razpisa, ob 12. uri, v prostorih Občine
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, Ki-
dričevo.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,

– ocena primernosti predlagane rešitve
izvedbe naloge,

– uporaba sodobne, operativne, preizku-
šene in racionalne tehnologije,

– cena,

– izvedbeni roki,

– eventualne ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,
ki vsebuje najnižjo ceno ali katerekoli dru-
ge ponudbe, temveč prosto presoja o izbiri
najugodnejšega ponudnika v skladu z merili
iz prejšnjega odstavka.

10. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru, da
ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstv.

Občina Kidričevo

Ob-2820

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za ureditev prostorov v pritličju

stanovanjske hiše v Ljubljani
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

adaptacijo objekta.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe

3.1. Ponudba mora biti izdelana skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sano dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije je
3,900.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje 15. 10.

1996,

– predvideni rok dokončanja gradnje
15. 11. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,

– rok izvedbe,
– reference,

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.

7. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo na Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 23. 9. 1996 do 27. 9. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Dunji Bubanj, tel. 178-3409, vsak
delovni dan med 9. in 10. uro.

8. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
stanovanjska hiša Ljubljana” je potrebno od-
dati do 1. 10. 1996 do 12. ure, v zapečate-
nem ovoju, v vložišče Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana, ali poslati na naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1996
ob 13. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 96/34 Ob-2821

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-

dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
št. MORS-BO 30/96 za izbiro izvajalca

za dobavo nahrbtnikov nujne zdravniške
pomoči

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: nahrbtnik nujne zdravniške
pomoči.

3. Orientacijska vrednost del: 14,100.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: oktober 1996 do 25. novembra 1996.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 18. 10. 1996 med
11. in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 10. ure
do vključno 18. 10. 1996 po tel.
061/152-1041 pri Pogačnik Darji.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 21. 10. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 30/96 – Dobava nahrbtnikov nujne me-
dicinske pomoči”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 10.
1996 ob 11. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 10168 Ob-2822

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96) Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup okoli 40.000 ton pšenice
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

2. Predmet razpisa:
– nakup pšenice,
– tarifna številka 10.01,
– tarifna oznaka št. 1001.902.
3. Količina naročila: okoli 40.000 ton.
4. Rok dobave: najkasneje do 10. 12.

1996.
5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe, s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki odkupijo razpisno dokumenta-
cijo.

6. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve. Po-
tencialni ponudniki morajo dokumentacijo
odkupiti po ceni 30.000 SIT od objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, do 27. 9.
1996 do 14. ure na sedežu Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106/VIII, Ljubljana, v tajništvu, soba št. 1.

Ponudniki prevzamejo odkupljeno raz-
pisno dokumentacijo proti predložitvi pete-
ga izvoda virmana in prispelih sredstev na
račun naročnika. Ponudniki morajo za na-
men odkupa razpisne dokumentacije vir-
mansko nakazati na žiro račun Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, št.
50101-603-402300, znesek 30.000 SIT.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji po-
nudniki dobijo pri Karmen Verbovšek, tel.
061/16-81-519 ali Jožetu Finku, tel.
061/16-83-555.

7. Okvirna vrednost naročila je 1.100
mio SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference, cena s plačilnimi pogo-
ji, kakovost, rok dobave, možnost kreditira-
nja in posebne ugodnosti.

9. Pisne podnube morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis – pšenica – Ne odpiraj”, na Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VII, soba št. 1, dne
8. 10. 1996, do 9. ure.

10. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 8. 10. 1996 ob 9.15.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

11. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 100 mio SIT na
žiro račun št. 50101-603-402300 pri Agen-
ciji Republike Slovenije Ljubljana in prilo-
žiti k ponudbi dokazilo o plačilu ali dokazi-
lo o zavarovanju zneska varščine z bančno
garancijo, veljavno najmanj do 31. 10. 1996.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s

stroški sestave pogodbe in položitvi varšči-
ne oziroma stroške garancije.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku 3 dni po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

12. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisnih pogojev, bo razpisna ko-
misija izločila kot neveljavno. Naročnik bo
izločil iz razpisnega postopka ponudbo ti-
stih oseb, ki so bile pravnomočno kaznova-
ne za prekršek iz 22. člena zakona o blagov-
nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) ali ki
imajo neizpolnjene obveznosti do Zavoda
dalj kot 30 dni.

13. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 8. 10. 1996 do 16. ure.

14. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 8. 10. 1996,
do 16. ure.

15. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v treh po objavi na-
jugodnejšega ponudnika, nima pravice do
vračila varščine oziroma bo razpisovalec
vnovčil bančno garancijo.

Št. 9997 Ob-2823

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču Klasje

Celje
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Klasje
Celje:

– dobava in montaža kamionsko vagon-
ske tehtnice z obsegom merjenja do 100
ton.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 27. 9. 1996 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 15.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (faks 061/1683-167) do 27. 9.
1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do
1. 10. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 18 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Celje – Klasje, d.o.o.

8. Predviden pričetek del je druga polo-
vica oktobra, zaključek pa decembra 1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – tehtnica – Ne odpi-
raj!”, morajo ponudniki oddati s priporoče-
no poštno pošiljko na naslov Zavoda RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljub-
ljana, Veljaven je poštni žig do 3. 10. 1996
do 24. ure.

Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 7. 10. 1996 ob 10. uri na sedežu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno
14. 10. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Ob-2824

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču naftnih

derivatov – Petrol, Celje
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču naftnih
derivatov – Petrol, Celje:

– montaža membran in predelava siste-
ma za gašenje.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 27. 9. 1996 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 30.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (faks 061/1683-167) do 27. 9.
1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do
1. 10. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 34 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Celje.

8. Predviden pričetek del je v novembru,
zaključek pa decembra 1996.
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9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – ND Celje – Ne odpi-
raj!”, morajo ponudniki oddati s priporoče-
no poštno pošiljko na naslov Zavoda RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljub-
ljana, Veljaven je poštni žig do 10. 10. 1996
do 24. ure.

Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 14. 10. 1996 ob 13. uri na sedežu Zavo-
da Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno
21. 10. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Št. 9997 Ob-2825

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela v skladišču Podgora
Šmartno ob Paki

1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Podgo-
ra–Šmartno ob Paki:

– prekritje dvokapne strehe in nadstre-
šnice vsipnega jaška s profilirano pločevi-
no,

– popravilo fasade in asfalta.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 27. 9. 1996 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dviginili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 30.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (faks 061/1683-167) do 27. 9.
1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do
1. 10. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 40 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Podgora, Šmartno ob Paki.

8. Predviden pričetek del je v novembru,
zaključek pa v decembru 1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – Podgora – Ne odpi-
raj!”, morajo ponudniki oddati s priporoče-
no poštno pošiljko na naslov Zavoda RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljub-
ljana, Veljaven je poštni žig do 10. 10. 1996
do 24. ure.

Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 14. 10. 1996 ob 10. uri na sedežu Zavo-
da Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno
21. 10. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 36300-0005/96 Ob-2826

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) sklad-
no s 7. členom odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94), objavlja Občina Sevnica
skupaj z Upravno enoto Sevnica

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvajanje obnove fasade na občinski

stavbi Glavni trg 19A, Sevnica
1. Naročnik del: Občina Sevnica in

Upravna enota Sevnica.
2. Predmet razpisa: delna odstranitev sta-

rega fasadnega ometa, izdelava novega fa-
sadnega ometa, popravilo vencev, oplesk
celotne fasade in lesenih delov napušča, ob-
nova oken in vrat, čiščenje in oplesk visečih
in odtočnih žlebov, skupaj s predhodno
montažo in kasnejšo demontažo cevnega fa-
sadnega odra višine do 20 m s sidranjem za
ca. 30 dni.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
4 mio SIT.

4. Predvideni rok izvajanja del: oktober
1996.

5. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu Občine Sevnica, Glav-
ni trg 19, Sevnica, od objave v Uradnem
listu RS v delovnem času upravnih organov
pri Roman Perčič (tel. 0608/41-221).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– garancijski rok in pogoji garancije ter

način zavarovanja izpolnitve obveznosti ozi-
roma jamstvo,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudba naj vsebuje:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosti firme,
– dokazila o registraciji podjetja,
– bonitetne obrazce (BON 1, BON 2),
– vzorec pogodbe.
8. Pisne ponudbe za javni razpis skladno

z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo po-
nudniki dostaviti najkasneje 11. dan z dnem
objave v Uradnem listu RS, do 12. ure na
sedež Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sev-
nica.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – Ponudba za obnovo fa-
sade na občinski stavbi, Glavni trg 19a, Sev-
nica” z navedbo ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo isti delov-
ni dan oddaje ponudb ob 12.30 v sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Sevnica
Upravna enota Sevnica

Ob-2827

Javni razpis
za nakup traktorja

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
mestna uprava, Zavod za šport, Vita Kraig-
herja 8, Maribor.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za nabavo parkovnega trak-
torja s kabino, s čelno rotacijsko kosilnico
in pobiralno napravo.

3. Orientacijska vrednost: 3,000.000 SIT.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in dejavnost ponudnika z doka-

zilom o registraciji ponudnika, ki ni starejša
od treh mesecev,

– plačilne pogoje,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisiranja s seznamom

pooblaščenih servisov,
– rok dobave vozila,
– ponujene dodatne ugodnosti.
5. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena, način plačila, fiksnost

cene,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika.
6. Komisija bo obravnavala le ponudbe,

ki bodo prejete pravočasno in bodo oprem-
ljene v skladu z zahtevami tega razpisa.

7. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj, javni razpis za nabavo traktorja”.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Za-
vod za šport, Vita Kraigherja 8, Maribor, do
2. oktobra 1996.

9. Odpiranje ponudb bo 3. oktobra 1996
ob 9. uri v prostorih Zavoda za šport, Vita
Kraigherja 8, Maribor.

10. Vse dodatne informacije dobite pri
Jožetu Kalšku, na tel. 25-512 ali pri Marja-
nu Kosiju, na tel. 27-779.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da za-
radi morebitnega likvidnostnega pomanjka-
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nja sredstev ne sklene pogodbe z izbranim
ponudnikom.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-2829

Javni razpis

1. Investitor je Zavod za zdravstveno
varstvo, p.o., Inštitut za varstvo okolja, Ma-
ribor, Prvomajska 1.

2. Predmet razpisa je nabava raziskoval-
ne opreme: aparat za merjenje organskih
snovi – GC s podajalnikom in pripravo vzor-
cev.

3. Ponudba mora biti v skladu z 12. čle-
nom odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94). Zlasti pa mora vse-
bovati naslednje:

– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,

– naziv in naslov ponudnika,
– specifikacijo opreme,
– strukturo cene po elementih ponudbe,
– pogoje plačila,
– čas veljavnosti ponudbe,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku.
4. Rok za oddajo ponudb je 30. septem-

ber do 12. ure v tajništvu Zavoda za
zdravstveno varstvo, Prvomajska ul. 1, Ma-
ribor, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za javni razpis – raziskovalna
oprema” z naslovom ponudnika.

5. Javno odpiranje ponudb bo 1. oktobra
1996 ob 9. uri.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v roku 8 dni od odpiranja ponudb.

7. Dodatna pojasnila lahko zainteresira-
ni dobijo na tel. 062/413-141 (Brumen).

Zavod za zdravstveno varstvo

Št. 354-01-122/96 Ob-2830

Ministrstvo za okolje in prostor na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo projekta strokovne podlage
nacionalnega programa varstva okolja

Republike Slovenije s podrobno
razčlenitvijo aktivnosti varstva okolja

v obdobju do leta 2006
I. Uporabnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljub-
ljana, Vojkova 1b.

II. Predmet razpisa je podrobna razčle-
nitev aktivnosti varstva okolja na podlagi že
izdelanih strokovnih gradiv ter priprava de-
lovnega besedila Nacionalnega programa
varstva okolja Republike Slovenije.

III. Predvidena vrednost razpisanih del
je 8,000.000 SIT.

IV. Predvideni rok izvajanja nalog: rok
za začetek izvajanja del na strokovnih pod-
lagah je takoj po izboru izvajalca in zaklju-
ček najkasneje šestdeset dni po izboru izva-
jalcev.

V. Merila za izbiro:
– reference ponudnika, projektne skupi-

ne in potencialnih zunanjih sodelavcev,

– ustreznost kadrovske zasedbe projekt-
ne skupine in potencialnih zunanjih sode-
lavcev,

– uspešnost vključevanja in povezova-
nja strokovnjakov različnih profilov,

– uspešnost vključevanja in povezova-
nja predstavnikov za zadeve varstva okolja
odgovornih institucij,

– ponudbena cena del,
– trajanja izvajanja del,
– razpolaganje s potrebnimi podatki,
– tehnična opremljenost,
– ugodnosti prijavitelja.
VI. Ponudba mora vsebovati:
1. Predmet razpisa.
2. Organizacijo (firmo) oziroma ime po-

nudnika:
– z vsemi potrebnimi podatki za izpolni-

tev pogodbe,
– overjene podatke o registraciji, v kate-

ro spadajo razpisane naloge, ki ne smejo
biti starejši od 30 dni,

– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področja razpisanih del, vključno
s podatki o tem, za katerega naročnika so
bile opravljene.

3. Projektno skupino:
– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izobraz-

beni strukturi in strokovne reference pro-
jektne skupine ponudnika in potencialnih
zunanjih sodelavcev s področja svoje po-
nudbe.

4. Pristopne izjave potencialnih zunanjih
sodelavcev za izvajanje posamezne naloge
v okviru projektne skupine.

5. Datum, do katerega velja ponudba, pri
čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 45 dni od dneva poteka razpisa.

6. Ovrednoteno ponudbo s specifikacijo
stroškov (ločeno za delo po porabi ur, mate-
rialni stroški, prometni davek) za izdelavo
razpisane naloge za čas trajanja naloge s
terminskim planom izvajanja.

7. Izjavo, da je pri sestavi ponudbe upo-
števal v celoti razpisne in finančne pogoje
naročnika v smislu racionalnejšega gospo-
darjenja s proračunskimi sredstvi.

8. Ugodnosti, ki jih ponudnik nudi na-
ročniku.

Navedbo pooblaščene osebe, ki daje tol-
mačenja na zahtevo naročnika v zvezi s po-
nudbo.

VII. Na razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe iz Slovenije.

VIII. Odgovorni nosilec mora biti v de-
lovnem razmerju pri ponudniku in mora iz-
polnjevati zakonsko opredeljene pogoje za
nosilca naloge.

IX. Naročnik si pridržuje pravico mož-
nosti pogajanj s ponudniki v postopku pri-
prave analize ponudb s ciljem racionalnej-
šega gospodarjenja s proračunskimi sred-
stvi.

X. Ponudnik za izdelavo svoje ponudbe
dvigne “Razpisno dokumentacijo (projekt-
no nalogo, vzorec ponudbe in vzorec po-
godbe) na Ministrstvu za okolje in prostor,
Zupančičeva 6, pri dr. Viktor Simončiču
vsak delovni dan od 23. 9. 1996 do 27. 9.
1996 med 8. in 10. uro.

Dokumentacija se dvigne ob predložitvi
plačila 15.000 SIT na žiro račun
50100-637-55076.

Na istem naslovu in v istem času lahko
ponudnik dobi tudi druga pojasnila in infor-
macije v zvezi s pripravo ponudbe.

XI. Pisne prijave z vso potrebno doku-
mentacijo in z oznako “Strokovne podlage
nacionalnega programa varstva okolja RS”
– “Ne odpiraj – Javni razpis” – “Ime in
naslov ponudnika”, je treba predložiti v za-
prtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje in
prostor, Zupančičeva 6, Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 1. 10. 1996 do 15. ure.

XII. Odpiranje prispelih ponudb bo jav-
no 2. 10. 1996 ob 10. uri v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor, Zupančičeva 6,
Ljubljana. Pri odpiranju ponudb smejo biti
navzoči zakoniti predstavniki ponudnikov
oziroma drugi predstavniki, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

XIII. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 7 dni od dneva odpiranja
ponudb.

XIV. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 6/14-2435/2-96 Ob-2832

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o nači-
nu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izgradnjo krajevnega kabelskega in

razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Zasip

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo krajevnega kabelskega in raz-
vodnega (KKO + RNO) Zasip.

3. Razpisno dokumentacijo in podrob-
nejša navodila lahko ponudniki dvignejo od
16. 9. 1996 dalje na sedežu investitorja, in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mir-
ka Vadnova 13, Kranj, pri Vinku Cveku,
dipl. el. inž. ali Viliju Langu, v sobi št. 36,
tel. 064/26-20.

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del: 16,500.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Zasip pri Bledu.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok za začetek del je 15. 10.

1996, predvideni rok za zaključek del pa je
15. 12. 1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokov-
ne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov ter izkušnje pri gradnji krajevnih ka-
belskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so opredeljena v razpisnih pogojih inve-
stitorja.
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Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
30. 9. 1996 do 13. ure na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, 4000 Kranj.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj ali oddajte
osebno v pisarni vložišča v I. nadstropju
poslovne stavbe v Kranju, Mirka Vadnova
13.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v enem iz-
vodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo krajevnega
kabelskega in razvodnega omrežja (KKO +
RNO) Zasip.”

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
1. 10. 1996 ob 10. uri v sejni sobi – I. nad-
stropje objekta B Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

11. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naju-

godnejšega ponudnika najkasneje v roku
14 dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

Št. 663-05-001/96 Ob-2833

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo digitalne

telefonske centrale
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo digitalne telefonske cen-
trale po sistemu funkcionalni ključ v roke v
poslovnih postopkih centra za socialno delo
Ljubljana Moste, Ob Ljubljanici 36a.

2. Razpisni pogoji
2.1 Telefonska centrala mora izpolnje-

vati naslednje pogoje:
– dobava in montaža digitalne telefon-

ske centrale,
– zunanji priključki 3 × BA (2B+D),
– 30 internih analognih priključkov z

možnostjo nadgradnje (do 40),
– 1 posredovalno mesto + 2 sistemska

aparata,
– možnost DID – direktni dostop do

končnega uporabnika,
– ISDN,
– možnost podatkovnega prenosa,
– delilnik,
– možnost priključitve alarmnih naprav,
– rezervno napajanje,
– projekt za postavitev centrale,

– zamenjava 25. obstoječih telefonskih
aparatov,

– ureditev instalacije.
2.2 Opcije
– tarifiranje;
2.3 Telefonska centrala in spremljajoča

oprema morajo imeti ustrezne ateste.
3. Vsebina ponudbe
3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94);

3.2 Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije
1,500.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje –

15. 10. 1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje –

15. 11. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– usposobljenost izvajalca za izvedbo

del,
– dolžina jamstvenega roka,
– reference,
– dostopni čas servisiranja,
– kompletnost ponudbe v skladu z

12. členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
7. Vse informacije o gradnji lahko zain-

teresirani dobijo na Centru za socialno delo,
Ob Ljubljanici 36a, vsak delovni dan med
9. in 11. uro.

8. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
CSD Moste” je potrebno oddati do 2. 10.
1996 do 12. ure v zapečatenem ovoju, v
vložišče Centra za socialno delo Ljubljana
Moste, Ob Ljubljanici 36a.

9. Javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1996
ob 13. uri v prostorih Centra za socialno
delo Ljubljana Moste. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 10234 Ob-2834

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču naftnih

derivatov Rače
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču naftnih
derivatov Rače pri Mariboru:

– rezervoar za naftne derivate R-12,
– strojne inštalacije,

– AK zaščita.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 27. 9. 1996 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 30.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (faks 061/1683-167) do 27. 9.
1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do
1. 10. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 60 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
so Rače pri Mariboru.

8. Predviden pričetek del je v novembru,
zaključek pa decembra 1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – Rače – R-12 – Ne od-
piraj!”, morajo ponudniki oddati s priporo-
čeno poštno pošiljko na naslov: Zavoda RS
za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII,
Ljubljana. Veljaven je poštni žig do 4. 10.
1996 do 24. ure.

Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v torek, dne
8. 10. 1996 ob 12. uri na sedežu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno
16. 10. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisane dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-2835

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo prehoda ogrevanja s trdega na

tekoče gorivo v Zdravstveni postaji
Velike Lašče

1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-
ke Lašče 15, Velike Lašče.

2. Predmet razpisa je izvedba prehoda
ogrevanja s trdega na tekoče gorivo v
Zdravstveni postaji Velike Lašče.

3. Obseg in vrsta dela: demontaža in od-
voz starega kotla na trda goriva, dobava in
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vgradnja litoželeznega kotla na olje, goril-
ca, cistern in lovilcev za olje, zamenjava
nekaterih radiatorjev.

4. Rok za pričetek del: začetek oktobra
1996.

5. Orientacijska vrednost: 1,500.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: uspešne reference pri izvajanju
tovrstnih del, garancijski roki, najugodnejša
ponudbena cena, rok izvedbe in morebitne
ugodnosti pri sklepanju pogodbe.

7. Rok za oddajo ponudb je 7 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za prehod ogre-
vanja v Zdravstveni postaji Velike Lašče”
na naslov: Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, 1315 Velike Lašče.

8. O javnem odpiranju ponudb bodo po-
nudniki naknadno obveščeni.

Občina Velike Lašče

Ob-2836

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do 1999, Podjetje za vzdr-
ževanje avtocest, p.o., po pooblastilu Druž-
be za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
za potrebe opravljanja strokovnih in tehnič-
nih nalog pri gradnji in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba ogrevanja kabin

na cestninski postaji Torovo
Orientacijska vrednost: 4,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 23. 9.
1996 od 8. do 13. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 10. 1996 do 10.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za izvedbo ogrevanja kabin na cest-
ninski postaji Torovo.”

Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 10.
1996 ob 11. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ob-2837

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do 1999, Podjetje za vzdr-
ževanje avtocest, p.o., po pooblastilu Druž-
be za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
za potrebe opravljanja strokovnih in tehnič-
nih nalog pri gradnji in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Tisk cestninskih listkov,

abonentskih bonov in obrazcev za
cestnino

Orientacijska vrednost: 7,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 23. 9.
1996 od 8. do 13. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 10. 1996 do 13. ure v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za tisk cestninskih listkov, abonent-
skih bonov in obrazcev za cestnino.”

Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 10.
1996 ob 13.30 v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana

Št. 811/96 Ob-2840

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Domžale, Oddelek za komunalno, stano-
vanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljan-
ska 89, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca projektne

dokumentacije in za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem

programu Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti
2.1. Za izvajanje del:
a) Objekt 1: ureditev parkirišča ob Kaju-

hovi ulici.
Okvirna vrednost 3,000.000 SIT.
b) Objekt 2: izgradnja kanalizacije in ce-

ste na Ručigajevi ulici – Jarše.
Okvirna vrednost 4,000.000 SIT.
c) Objekt 3: izgradnja kanalizacije in ce-

ste Javorjeve ulice v ZN Študa.
Okvirna vrednost 7,500.000 SIT.
d) Objekt 4: izgradnja vodovoda Kolo-

vec–Preserje in vodovod za kmetijo Čeh.
Okvirna vrednost 40,000.000 SIT.
3.2. Rok izvedbe: objekt 1–4:
Pričetek: oktober 1996.
Zaključek: november 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in
prostor, na Ljubljanski 89/I, Domžale. Po-
nudniki lahko dobijo potrebne informacije
in razlage za izdelavo ponudbe pri Tonkli
Primožu ali Kump Jožetu, tel. 722-022 ali
714-005. Odkupnina za razpisno dokumen-
tacijo je 8.000 SIT, plačljivo v gotovini ali z
virmanom na žiro račun št.
50120-630-810230 – proračun Občine Dom-
žale – razpis.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
27. 9. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za komunalno, stano-
vanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljan-
ska 89/I, 1230 Domžale, v zaprti ovojnici z
napisom “Javni razpis – komunala – Ne od-
piraj!”.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-
stropje – sejna soba, prvi naslednji dan po
roku za oddajo ponudb, ob 15. uri. Kolikor
pade dan odpiranja na soboto, nedeljo ali
praznik, je odpiranje prvi delovni dan ob
isti uri.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Občina Domžale

Ob-2843

Župnišče Štanjel, ki ga zastopa Župnij-
ski svet Štanjel objavlja

javni razpis
za popravilo strehe na cerkvi Sv.

Danijela v Štanjelu, ter na cerkvi Sv.
Lovrenca v Hruševici

1. Investitor: Župnija Štanjel.
2. Predmet razpisa je popravilo strehe na

dveh cerkvah.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisnimi pogoji v Lukovcu
št. 1, med 18. in 20. uro, od prvega do
vključno petega dne od objave javnega raz-
pisa.

4. Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je 15. 10.
1996, zaključek del pa 15. 12. 1996.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena vrednost,
– reference,
– garancija,
– ostale ugodnosti.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih

kuverah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”
na naslov: Župnijski urad Kobjeglava, Kob-
jeglava št. 59.

Rok za oddajo ponudb je 7 dni po objavi
v Uradnem listu RS, isti datum velja tudi za
ponudbe, poslane po pošti.

8. Odpiranje ponudb bo 28. septembra
1996, v prostorih Župnišča Štanjel, s pričet-
kom ob 20. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
petih dneh od dneva odpiranja ponudb.

10. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobite pri Aleksandru Gr-
mek, tel. 067/79-139.

Župnišče Štanjel

Ob-2844

Javni razpis
za izvedbo projekta “Izboljšanje

tehnološke infrastrukture elektronske
pošte med bankami in Banko Slovenije”

1. Izvedba projekta (“na ključ”) s pro-
duktom ISOCOR N-PLEX.

Ponudba naj vsebuje:
– 2 × MTA in MS N-PLEX,
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2 × ISOCOR Accounting modul,
2 × ISOCOR CUG modul,
1 × ISOPRO SDK Secure for Windows

3.x in Windows 95,
10 × UA + DUA Personal Isotrade Secu-

re for Windows 3.x in Windows 95,
2 × ISOGATE MS: Mail,
2 × ISOGATE cc: Mail (opcija),
2 × ISOGATE Lotus Notes (opcija),
2 × ISOGATE SMTP/MIME vmesnik,
2 × ISOCOR X.500 DS,
– 30 × MTA in MS N-PLEX,
200 UA + DUA Personal Isotrade Secu-

re for Windows 3.x in Windows 95,
30 × ISOGATE MS: Mail,
30 × ISOGATE cc: Mail (opcija),
30 × ISOGATE Lotus Notes (opcija),
30 × GDA for MS: Mail vmesnik za

X.500 distop,
30 × GDA for cc: Mail vmesnik za X.500

distop (opcija),
30 × GDA for Inport/Export for Lotus

Notes vmesnik za X.500 distop (opcija),
1 × DS Navigator for Windows 95,
– analiza predvidene konfiguracije,
– izdelava organizacijskega načrta za iz-

vedbo,
– načrtovanje implementacije, tehnična

verifikacija načrta,
– instalacija in konfiguracija kompletne

konfiguracije pridobljene iz analize
(32MTA-jev, 210UA, X.500 globalni direk-
torij, GWY za integracijo v lokalne mail
sisteme),

– vzpostavitev globalnega X.500 direk-
torija in sinhronizacija z lokalnimi direkto-
riji,

– verifikacija delovanja celotnega siste-
ma in poizkusno obratovanje,

– izdelava dokumentacije,
– vzdrževanje sistema v garanciji in po

izteku garancije,
– izvedba šolanja administratorjev siste-

ma (opcija).
Ponudniki naj kot opcijo podajo rešitev

ISOCOR ISOPLEX na strežnikih Digital
ALPHA, z DEC Unix operacijskim siste-
mom za zgoraj navedeno konfiguracijo.

2. Strojna oprema z instalacijo in konfi-
guracijo po lokacijah:

Varianta I:
2.a) Compaq
30 × Compaq ProSignia 300 5/120

M2100
– dodatnih 16 MB spomina (skupno

32 MB),
– Compaq Color 1024 monitor 15”,
– 5.0 GB DAT Drive SCSI-2,
– MS Windows NT server 3.51 MOLP

licenca.
2 × Compaq ProLiant 1500 5/166

M1(32 MB),
– dodatnih 16 MB spomina (skupaj

48 MB),
– 3 × 2.1 GB Fast Wide SCSI-2 disk,
– ProLiant Storage System,
– SMART -2/P Array kontroler,
– 4/16 Turbo DAT enota,
– MS Windows NT server 3.51 MOLP

licenca,
– MS Windows NT Server 3.51 CD

ROM English (samo ena kopija),
– SONY Multiscan 17SE II.
Varianta II:
2.b) Digital

30 × Prioris LX 5120 16 MB/1 GB/CD z
NT operacijskim sistemom

– dodatnih 16 MB spomina (skupaj 32
MB),

– 4/8 GB DAT SCSI tape,
– Monitor 15”,
– cenovno ovrednotenje nadgradnje na

ALPHA procesor (opcija).
2 × Prioris XL 5166 (32 MB spomina) z

NT (server) operacijskim sistemom
– 16 MB spomina (skupaj 48 MB spomi-

na),
– 3 × 2.1 GB Fast Wide SCSI-2 disk,
– Storage Expansion kabinet,
– Raid kontroler,
– 4/8 GB DAT enota,
– SONY Multiscan 17SE II,
– MS Windows NT Server 3.51 CD

ROM English (samo ena kopija),
– cenovno ovrednotenje nadgradnje na

ALPHA procesor (opcija).
2 × Prioris ZX 6166 z NT operacijskim

sistemom (opcija)
– 48 MB spomina (skupaj),
– 3 × 2.1 GB Fast Wide SCSI-2 disk,
– Storage Expansion kabinet,
– Raid kontroler,
– 4/8 GB DAT enota,
– SONY Multiscan 17SE II,
– MS Windows NT Server 3.51 CD

ROM English (samo ena kopija),
– cenovno ovrednotenje nadgradnje na

ALPHA procesor (opcija).
Ponudba za strojno opremo naj vsebuje

tudi ceno letnega vzdrževanja tako strojne
opreme kot tudi NT operacijskega sistema.

Ponudnik mora biti usposobljen za vzdr-
ževanje ponujene opreme.

3. Usmerjevalniki družine CISCO:
3.a) 30 × CISCO 2503 z IP programsko

opremo in opcijo šifriranja podatkov
– dodatnih 8 MB DRAM,
– prehodni kabel z X.21 DTE vmesni-

kom (moški konektor).
1 × CISCO 4700 z IP programsko opre-

mo in opcijo šifriranja podatkov
– 8 MB skupnega spomina,
– 32 MB delovnega spomina,
– Ethernet NP modul – 2 priključka,
– kanalski E1/ISDN PRI NP modul,
– prehodni kabel z DB15 na RJ45,
– prehodni kabel z X.21 DTE vmesnik

(moški konektor).
3.b) Sistem enkratnih gesel (opcija).
Ponudba naj vsebuje tudi ceno instalaci-

je in konfiguracije usmerjevalnikov ter ce-
no vzdrževanja.

Ponudniki naj podajo ločene ponudbe za
točke 1., 2. in 3. razpisa.

4. Dodatne informacije o razpisu lahko
dobite pri Igorju Škofu na tel. 1719-000.

5. Ponudba naj vsebuje: podatke o po-
nudniku, dokazilo o registraciji, referenčno
listo, izhodiščno ceno in njeno veljavnost,
način plačila, dobavni rok, garancijski rok,
druge ugodnosti (ki jih ponuja ponudnik –
rabat, davek), čas veljavnosti ponudbe, vzo-
rec pogodbe.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo najkasneje do 7. 10. 1996 na naslov:
Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljub-
ljana, poštno priporočeno ali osebno v vlo-
žišču naslova, v zapečateni kuverti z ozna-
ko: “Ne odpiraj – javni razpis – Izboljšanje

tehnološke infrastrukture elektronske pošte
med bankami in Banko Slovenije”.

7. Odpiranje ponudb bo komisijsko, brez
prisotnosti ponudnikov. Izbiro najugodnej-
šega ponudnika bo opravila komisija za iz-
biro izvajalca razpisanih del. Vsi ponudniki
bodo pismeno obveščeni o izidu razpisa,
predvidoma do 1. 11. 1996.

8. Merila za izbiro ponudnika bodo:
kompletnost ponudbe, cena, garancijski rok,
reference in podobno.

Banka Slovenije

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

Pri redni letni skupščini delniške družbe
Iskra Semicon, d.d., Gabrsko 12, Trbovlje,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 51 z dne
13. IX. 1996, Ob-2669 se datum skupščine
pravilno glasi:

... torek 15. 10. 1996...
Uredništvo

Popravek

Ob-2853

V sklicu 9. redne seje skupščine TEVE
Varnost, d.d., Zagorje ob Savi, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 50 z dne 6. IX. 1996,
Ob-3983 se popravi mesto zasedanja skup-
ščine in glasi:

… v dvorani Gasilskega društva v Za-
gorju ob Savi, Kidričeva 11/a.

TEVE Varnost, d.d., Zagorje ob Savi
Uprava

Ob-2740

Na podlagi 7.5 člena statuta delniške
družbe Polident Volčja Draga sklicuje zača-
sna uprava

1. sejo skupščine
družbe Polident, d.d., Volčja Draga,
ki bo 21. 10. 1996 ob 13. uri na sedežu

družbe v Volčji Dragi.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, da je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja, zapisnikarja.

Na predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta se izvoli predsednika
skupščine, preštevalca glasov, notar in za-
pisnikar po danih predlogih.

3. Obravnavanje in ugotavljanje sklepč-
nosti.
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Na osnovi poročila preštevalcev glasov,
predsednik skupščine ugotovi, da je skupšči-
na sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: potrdi se predlaga-
ni dnevni red.

5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se poslov-
nik skupščine v predloženem besedilu.

6. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu
delnic ter stroških lastninske preobrazbe.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: potrdi se poročilo
o lastninski preobrazbi podjetja z ugotovi-
tvami in vpisu delnic ter stroški lastninske
preobrazbe.

7. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se spre-
membe statuta v predloženem besedilu.

8. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1993, 1994 in 1995 z načrtom
delovanja družbe za leto 1996.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo za leto 1993, 1994 in 1995 z načr-
tom delovanja družbe v letu 1996 v predlo-
ženem besedilu.

Mnenje začasnega nadzornega sveta: za-
časni nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo začasne uprave za
leto 1993, 1994 in 1995 z načrtom delova-
nja družbe za leto 1996 v predloženem be-
sedilu.

9. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi dobička za leto 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se predla-
gano uporabo dobička za leta 1993, 1994 in
1995.

10. Obravnava kandidatov, določitev
kandidatne liste in volitve članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: izvede se volitve nadzornega sveta
ter se jih imenuje v predlaganem besedilu in
sestavu.

11. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predloga sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja se imenuje predlagano
revizorsko družbo.

12. Obravnava in določitev nagrad nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: določi se nagrade
članom nadzornega sveta v predlagani viši-
ni.

13. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže z začasnico oziroma s pismenim poob-
lastilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopa-
nje na skupščini je potrebno dati v hrambo
na sedežu delniške družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali nje-
gov pooblaščenec mora najaviti svojo ude-
ležbo na skupščini najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini ter
druga gradiva.

Predlogi sprememb statuta in celoviti
predlogi sklepov za vsako točko dnevnega
reda ter ostale informacije so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Švara
Anici vsak delovnik od 11. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila vse pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo začasni upravi.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
bosta o utemeljenih razlogih sprejela svoja
stališča in bosta o spreminjevalnih predlo-
gih najpozneje dvanajst dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Vabimo vas, da se skupščine polnošte-
vilno udeležite!

Polident, d.d.
Začasna uprava

Ob-2741

Na podlagi 53. točke statuta družbe Ja-
dran export-import, d.d., Sežana začasna
uprava sklicuje

1. skupščino delničarjev,
ki bo dne 18. 10. 1996 z začetkom seje

ob 14. uri, v prostorih Motela Kompas v
Sežani, Partizanska cesta 117.

Čas prihoda na sejo je pol ure pred za-
četkom seje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepč-

nosti.
2. Izvolitev predsedujočega, predsedni-

ka volilne in verifikacijske komisije, dveh
preštevalcev glasov, določitev zapisnikarja
in notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se organi
skupščine v predlagani sestavi.

3. Določitev dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Sprejem poslovnika.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
5. Obravnavanje poslovnega poročila za

leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1995 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta.

6. Oblikovanje sklada za lastne delnice.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad za last-

ne delnice družbe.
7. Odločanje o uporabi dobička iz let

1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

uporaba dobička po predlogu uprave in mne-
nju nadzornega sveta.

8. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta v predlagani sestavi.
9. Določitev plačila članom nadzornega

sveta.

Predlog sklepa: določijo se plačila čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1996

se imenuje predlagana revizorska hiša.
11. Sprejem sprememb statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predlaganem besedilu.

12. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničar-
jev morajo biti podani v pisni obliki, razum-
no utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 23. 9. do 17. 10. 1996 med 9.
in 11. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pismeno in za čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno pri
družbi.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje
tri dni pred sejo skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo spet sestala čez eno uro in
bo sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Jadran export import, d.d.
Začasna uprava

Ob-2753

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah iz 32. člena statuta družbe
ČZP Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska
14, sklicujem

2. sejo skupščine
delniške družbe ČZP Večer, d.d.,

ki bo dne 21. 10. 1996 ob 11. uri v sejni
sobi Zavarovalnice Triglav v Mariboru, Ul.
Kneza Koclja 14/IV (soba 404).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da

je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalcev glasov

Predlog sklepa: skupščina izvoli na pred-
log uprave in nadzornega sveta za predsed-
nika skupščine Slavka Vizoviška in za pre-
števalca glasov Francija Ilca in Anko Her-
cog.

3. Sprejem dnevnega reda 2. skupščine
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1995 ter delitev nerazporejenega
dobička za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1995 ter delitev nerazpore-
jenega dobička za leto 1995 po predlogu
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta.

5. Obravnava in imenovanje pooblašče-
nega revizorja za leto 1996.
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Predlog sklepa nadzornega sveta: skupš-
čina imenuje revizijsko hišo Coopers &
Lybrand, d.d., Ljubljana, da opravi revizijo
poslovanja družbe za leto 1996.

6. Obravnava in sprejem participacijske-
ga sporazuma - dogovora o sodelovanju de-
lavcev pri upravljanju.

Predlog sklepa: skupščina sprejme parti-
cipacijski sporazum - dogovor o sodelova-
nju delavcev pri upravljanju.

7. Razlaga 9. sklepa skupščine z dne
11. 4. 1996.

Predlog sklepa: zneski sejnin, določeni v
9. sklepu skupščine z dne 11. 4. 1996 so
neto zneski.

8. Vprašanja in pobude delničarjev
Skladno z določili 32. člena statuta druž-

be, se skupščine lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki bodo svojo udeležbo pisno
prijavili upravi družbe vsaj tri dni pred za-
sedanjem skupščine.

Morebitne nasprotne predloge morajo
delničarji poslati upravi družbe v roku 7 dni
od dneva objave sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
to je 21. 10. 1996 ob 12. uri v istih prosto-
rih. Po ponovnem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Udeležence skupščine prosimo, da se pri-
javijo na skupščino pol ure pred začetkom
zasedanja. Najavljeni udeleženci so dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.

Gradivo za sejo skupščine ter celoviti
predlogi sklepov za vsako točko dnevnega
reda ter druga gradiva, so delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, vsak delovnik
med 9. in 12. uro.

ČZP Večer, d.d.
Direktor

Št. 382/96 Ob-2772

Na podlagi določil statuta družbe Inntal
Tovarna montažnih hiš, d.d., Petrovče, di-
rektor družbe sklicuje

redno sejo skupščine
družbe,

ki bo v četrtek, dne 24. 10. 1996 ob
16. uri na sedežu družbe v Petrovčah.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine, zapisnikar, preštevalca glasov in
notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red skupščine.
4. Obravnava zaključnega računa in po-

slovnega poročila za leto 1995 z mnenjem
revizorja in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se zaključni ra-
čun in poslovno poročilo za leto 1995 z
mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.

5. Delitev dobička za leto 1995.
6. Informacija o poslovanju družbe za

obdobje od 1. 1. 1996 do 30. 9. 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme v ved-
nost informacijo uprave o rezultatih poslo-
vanja za obdobje januar do oktobra 1996.

7. Določitev revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1996

se imenuje...
8. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba statuta družbe.
9. Potrditev spremembe lastniških raz-

merij.
Predlog sklepa: potrdi se opravljena pro-

daja delnic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki se
morajo izkazati z verodostojnim pisnim
pooblastilom in ga oddati v tajništvu družbe
neposredno pred zasedanjem skupščine.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Inntal, d.d., Petrovče
Direktor

Ob-2806

BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, na
osnovi 31. člena statuta družbe sklicuje

skupščino delničarjev
ki bo 22. oktobra 1996 ob 15. uri v sejni

sobi Blagovne borze, Šmartinska 152 Ljub-
ljana.

Dnevni red: otvoritev skupščine, izvoli-
tev delovnega predsedstva skupščine, veri-
fikacijske komisije in notarja.

Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejema predloge za ime-

novanje organov skupščine BTC d.d.
I.
A) Sprejem sklepa o zmanjšanju kapita-

la družbe
Predlog sklepa:
1. Z namenom dolgoročnega povečanja

donosnosti kapitala se osnovni kapital druž-
be v vrednosti 6.007,330.000 SIT zniža na
3.604,398.000 SIT in sicer z znižanjem no-
minalne vrednosti delnic, tako, da se nomi-
nalna vrednost ene delnice zniža od 10.000
SIT na 6.000 SIT in se delnice delničarjem
zamenjajo ena stara delnica v vrednosti
10.000 SIT za eno novo delnico v vrednosti
6.000 SIT. Število delnic ostane nespreme-
njeno.

2. Delničarjem pripada izplačilo iz na-
slova osnovnega kapitala in sicer v vredno-
sti 4.000 SIT na eno staro delnico povečano
za delež revalorizacijskih popravkov osnov-
nega kapitala v vrednosti na dan 1. 1. 1996,
kar skupaj znaša 4.971,96 SIT.

3. Izplačilo se opravi z izročitvijo ustrez-
nega števila obveznic BTC d.d. iz sklepa
pod točko B, pri čemer se nominalni znesek
obveznice nominirane v nemških markah
(DEM), preračuna po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan zamenjave delnic, mo-
rebitna razlika do izplačila v 2. točki tega
sklepa, pa se izplača delničarjem v gotovini.

4. Zamenjava starih delnic za nove se
opravi osmega dne, šteto od dneva, ko Upra-
va BTC d.d., javno objavi, da je sodišče
vpisalo zmanjšanje osnovnega kapitala v
sodni register, in sicer delničarjem, ki bodo
na dan vpisa sklepa o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala, vpisani kot imetniki delnic pri
Klirinško depotni družbi.

5. Uprava BTC d.d. je dolžna v roku 3.
dni od vročitve sklepa sodišča o vpisu
zmanjšanega osnovnega kapitala v sodni re-
gister objaviti, da je zmanjšanje vpisano v
sodni register, v Uradnem listu RS in v ča-
sopisu Delo.

B) Sprejem sklepa o izdaji obveznic
Predlog sklepa:
1. BTC d.d. izda hipotekarne obveznice

v skupni vrednosti 33,983.589 nemških
mark (DEM), za dobo 12 let in s petletnim
moratorijem na izplačevanje glavnice. Po
preteku moratorija se glavnica izplača v 14.
polletnih obrokih, ki dospevajo v plačilo
skupaj z izplačilom obresti.

2. Obresti , obračunane po 10.5% letni
obrestni meri, se začnejo obračunavati s 1. 1.
1996 in se izplačujejo dvakrat letno, 25.
januarja in 25. julija.

3. Prvo izplačilo obresti se izvrši 25. ju-
lija 1997.

4. Obveznice se izdajo v apoenih po 100
DEM v nematerializirani obliki.

5. Terjatve imetnikov obveznic so zava-
rovane s hipoteko, ki se vpiše na ime fidu-
ciarja, in jo le-ta uresničuje za račun vsako-
kratnih imetnikov obveznic. Vrednost ne-
premičnin, ki so dane v zastavo, za 40%
presega vrednost celotne emisije obveznic.

6. Upravo BTC d.d. se določi, da odloči
o vseh morebitnih ostalih podrobnih vpra-
šanjih potrebnih za izdajo obveznic (npr.
določi nepremičnine, ki bodo predmet za-
stave v zavarovanja, izbere fiduciarja itd.).

C) Sprejem sklepa o razporeditvi sred-
stev osnovnega kapitala v zakonske rezerve

1. V zakonske rezerve se razporedi os-
novni kapital v vrednosti 78,095.000 SIT.

2. V zakonske rezerve se razporedi del
sklada lastnih delnic v vrednosti
286,108.354,22 SIT.

II.
A) Sprejem sklepa o povečanju osnov-

nega kapitala
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital v vrednosti

3.604,398.000 SIT se poveča za:
a) delež revalorizacijskega popravka

vrednosti kapitala ugotovljenega na dan 1. 1.
1996 v višini 1.048,562.000 SIT.

b) preneseni dobiček leta 1995 v vredno-
sti 38,000.000 SIT.

c) del sklada lastnih delnic v vrednosti
36,809.000 SIT.

d) del zakonskih rezerv v vrednosti
78,095.000 SIT.

Tako povečan osnovni kapital znaša
4,805,864.000 SIT. Osnovni kapital družbe
se poveča tako, da se poveča nominalna
vrednost ene stare delnice od 6.000 SIT na
8.000 SIT.

Zamenjava starih delnic za nove se opra-
vi z dnem vpisa tega sklepa v sodni register,
in sicer delničarjem, ki bodo na ta dan vpi-
sani kot imetniki delnic pri Klirinško depot-
ni družbi.

Delnice se zamenjajo tako, da se ena
stara delnica v vrednosti 6.000 SIT zamenja
za eno novo delnico v vrednosti 8.000 SIT.
Število delnic ostane nespremenjeno.

Vpis povečanja osnovnega kapitala v
sodni register se predlaga po vpisu zmanj-
šanja osnovnega kapitala v sodni register.

B) Sprejem sklepa o razporeditvi zakon-
skih rezerv
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Predlog sklepa: zakonske rezerve v vred-
nosti 156,955.600 SIT se prenesejo v sklad
lastnih delnic.

C) Sprejem sklepa o spremembi in do-
polnitvi statuta oziroma sprejem čistopisa
statuta zaradi opravljenih sprememb osnov-
nega kapitala, poenoitenja razredov delnic
in zaključka lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta oziroma čistopis statu-
ta BTC d.d.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, ter vsa ostala dokumentacija v zvezi s
tem, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Šmartinska 152, II nad-
stropje - Uprava, tel 185-13-29, vse delovne
dni od 9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, če s pri-
poročenim pismom, ki prispe na sedež
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, to je do vključno 19. oktobra
1996, s priporočenim pismom prijavijo
Upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo z
osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30

minut pred začetkom zasedanja. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine 25. oktobra 1996, na istem kraju.

BTC, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave

Št. 132/96 Ob-2838

Začasna uprava družbe Universal obrtno
podjetje, d.d., Ivančna Gorica, Malo Hudo
4a, vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Universal, d.d., Ivančna Gorica

Začasna uprava sklicuje sejo skupščine
v Ivančni Gorici, Malo Hudo 4a,  dne 5. II.
1996 s pričetkom ob 8. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa: izvoli se delovne organe

skupščine: predsednika skupščine, prešte-
valca glasov in potrdi notarja.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlaganem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

6. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju podjetja za leto 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leto 1993, 1994 in
1995.

7. Obravnava in sprejem delitve dobička
v letih 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se delitev do-
bička na podlagi predloga začasne uprave
in mnenja začasnega nadzornega sveta.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
9. Obravnava in določitev nagrad članom

nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: določi se nagrade
članom nadzornega sveta v predlagani viši-
ni.

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 o lastništvu delnic pooblastitelja.

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 pri Jelki Kepa
na tel. 777-043.

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.

Vse informacije se dobi pri Jelki Kepa
na tel. 777-043 ali po faksu 777-043 od 7.
do 15. ure vsak delovnik.

Universal, d.d., Ivančna Gorica
Začasna uprava

Št. 139/96 Ob-2839

Na podlagi točke 6.2 statuta sklicujem

prvo skupščino
delniške družbe Calcit, Stahovica 15,

Stahovica,
ki bo v ponedeljek 21. 10. 1996 ob 16.

uri v Galeriji Repanšek Rudnik pri Radom-
ljah 13.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine
– ugotovitev sklepčnosti in izvolitev de-

lovnih teles,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenuje se verifikacij-

ska komisija, komisija za izvedbo glasova-
nja, zapisnikar in notar.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1995.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1995.

3. Sklepanje o delitvi čistega dobička iz
let 1993, 1994, 1995.

Predlog sklepa: čisti dobiček se razdeli
po predlogu uprave družbe.

4. Imenovanje pooblaščene revizorske
družbe.

Predlog sklepa: skupščina imenuje
RFR-Ernst & Young Revizijska družba,
d.o.o., za revizorja družbe.

5. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev nadzornega sveta
Calcit, d.d.

Predlog sklepa: razreši se začasni nad-
zorni svet. Za člane nadzornega sveta Cal-
cit, d.d., se izvolijo predlagani člani.

6. Določitev višine plačila članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: določi se nagrada v pred-
lagani višini.

7. Sprejem sklepa o spremembi sedeža
družbe.

Predlog sklepa: sedež družbe je Stahovi-
ca 15, Stahovica.

8. Obravnavanje in sprejem sklepa o ob-
likovanju sklada za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa: ustanovi se sklad lastnih
delnic po predlogu uprave.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe je vsem

delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Stahovica 15, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.

Predlogi delničarjev so lahko pisni,
obrazloženi in vloženi v roku sedem dni po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
mora biti dano pisno in mora biti pred zase-
danjem predloženo družbi. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja; za pravne ose-
be pa ime in priimek pooblaščenca, firmo,
podpis in žig pooblastitelja.

Skupščina je sklepčna, če je ob sklicu
prisotnih najmanj 15% vseh glasov. V pri-
meru, da skupščina ne bo sklepčna ob času
prveg sklica, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 19. uri na kraju prvega sklica. Ob
ponovljenem sklicu skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Vse delničarje naprošamo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na sklicu
skupščine pol ure pred pričetkom skupščine.

Calcit, d.d.,
Predsednik začasne uprave

Ob-2805

Na podlagi 30. člena statuta delniške
družbe Kovintrade, Zunanja trgovina, d.d.,
Celje, Mariborska 7, Celje, sklicuje začasna
uprava

1. sejo skupščine
Kovintrade, d.d., Celje,

ki bo v torek, dne 22. 10. 1996 ob 12. uri
v prostorih Kovintrade, d.d., Celje, Mari-
borska 7, (dvorana v pritličju) in predlaga
naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov skupščine:

a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log za imenovanje organov skupščine po
predlogu začasne uprave.

2. Poslovnik o delu skupščine
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik o delu skupščine.
3. Dopolnitev dejavnosti družbe
Predlog sklepa: skupščina sprejme do-

polnitev dejavnosti družbe.
4. Pooblastilo upravi za povečanje os-

novnega kapitala družbe (odobreni kapital).
Predlog sklepa: skupščina pooblasti up-

ravo za povečanje osnovnega kapitala
družbe v skladu s 328. členom ZGD.

5. Spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta delniške druž-
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be Kovintrade, Zunanja trgovina, d.d., Ce-
lje.

6. Poslovno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovno poročilo za leto 1995.
7. Razporeditev čistega dobička za leta

1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log začasne uprave o uporabi nerazporejen-
ega čistega dobička za leto 1993, 1994 in
1995.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina soglaša z ob-

likovanjem sklada lastnih delnic.
9. Razrešitev začasnega nadzornega sve-

ta in izvolitev novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane

začasnega nadzornega sveta in imenuje
predlagane člane nadzornega sveta.

10. Določitev nagrad članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi nagra-
de članom nadzornega sveta v predlagani
višini.

11. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

lagano revizorsko hišo.
Gradivo
Celotno gradivo je delničarjem na vpo-

gled na sedežu družbe, Mariborska 7, Celje,
od dne 20. 9. 1996 od 9. do 12. ure pri
Marinki Mavrič, soba 203.

Udeležba na skupščini
Pravico do sodelovanja in odločanja na

skupščini imajo tisti delničarji, ki bodo vpi-
sani v delniški knjigi pri Klirinško depotni
družbi na dan 18. 10. 1996.

Kovintrade, zunanja trgovina, d.d.,
Celje

Začasna uprava

Št. 14/96 Ob-2841

Kmečki sklad 3 Pooblaščena investicij-
ska družba d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4,
sklicuje v skladu z določili zakona o inve-
sticijskih skladih in družbah za upravljanje,
zakona o gospodarskih družbah ter v skladu
z določili člena 10.3.2. statuta Kmečkega
sklada 3 Pooblaščene investicijske družbe,

1. redno skupščino
Kmečkega sklada 3 Pooblaščene

investicijske družbe d.d.
ki bo v ponedeljek 14. oktobra 1996 ob

12. uri v prostorih Kmečke družbe za uprav-
ljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana,
Stegne 21, Ljubljana.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev predsednika
skupščine, preštevalcev glasov in notarja v
vlogi zapisnikarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani predsed-
nik skupščine, dva preštevalca glasov in no-
tar v vlogi zapisnikarja.

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z drugo izdajo navadnih imenskih delnic
Kmečkega sklada 3 Pooblaščene investicij-
ske družbe d.d., Ljubljana, za največ
1.982,945.000 SIT. Za povečani osnovni ka-
pital družbe se izda največ 1,982.945 na-
vadnih imenskih delnic.

Predlog sklepa: poveča se osnovni kapi-
tal Kmečkega sklada 3 Pooblaščene investi-

cijske družbe d.d., Ljubljana, za največ
1.982,945.000 SIT z izdajo največ 1,982.945
navadnih imenskih delnic druge emisije v
nominalni vrednosti 1.000 SIT.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-

kaznice in vpisnice pooblastili bodisi Kmeč-
ko družbo za upravljanje investicijskih skla-
dov d.d., Ljubljana, ali pa druge pooblaščen-
ce za uresničevanje glasovalne pravice iz
vplačanih delnic.

Ne glede na navedeno se lahko seje
Skupščine udeležijo delničarji ali pooblašče-
ni zastopniki, ki svojo udeležbo na Skupšči-
ni v skladu s točko 10.3.3. statuta Kmečke-
ga sklada 3 Pooblaščene investicijske druž-
be d.d., Ljubljana, pisno prijavijo družbi vsaj
tri dni pred skupščino, to je do 11. oktobra
1996. Prijava bo veljavna s predložitvijo
kopije veljavne lastninske nakaznice in vpi-
snice imetnika ali zastopnika, ki je izpolnje-
na na Kmečki sklad 3 Pooblaščeno investi-
cijsko družbo d.d., Ljubljana.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje in-
vesticijskih skladov d.d., Ljubljana, najmanj
eno uro pred začetkom skupščine.

Gradivo bo na vpogled v tajništvu Kmeč-
ke družbe za upravljanje investicijskih skla-
dov d.d., Ljubljana, Stegne 21, od 7. do 10.
oktobra 1996 od 10. do 12. ure.

Kmečki sklad 3 d.d.
Direktor

Razne objave

Št. 620-10/96-3/1-8 Ob-2831

Na podlagi 47. člena zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in 21. čle-
na zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada
Republike Slovenije na 212. seji dne 12. sep-
tembra 1996 sprejela

javni razpis
za podelitev koncesije

1. Predmet koncesije je dejavnost študent-
skih domov - zagotavljanje bivanja študen-
tom visokošolskih zavodov v Republiki Slo-
veniji.

2. Trajanje koncesije
Koncesija bo podeljena za eno študijsko

leto, in sicer od 1. oktobra 1996 do 30. junija
1997.

Dejavnost bo sofinancirana v enaki viši-
ni, kot velja za študentske domove, ki se že
financirajo iz javnih sredstev.

3. Pogoji za podelitev koncesije
Koncesija bo podeljena zavodom, ki

opravljajo dejavnost študentskih domov. In-
teresenti za podelitev koncesije morajo iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– da je zavod ustanovljen v skladu z
31. členom zakona o visokem šolstvu (Urad-
ni list RS, št. 67/93),

– da so registrirani za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet tega razpisa, in da imajo

za to potrebna soglasja in dovoljenja pristoj-
nih organov,

– da za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met tega razpisa, še ne prejemajo sredstev iz
proračuna Republike Slovenije,

– da nastanjenim študentom zagotavljajo:
– opremljeni bivalni prostor ter skupne in

pomožne prostore z opremo,

– vzdrževanje stavbe, opreme in instala-
cij v uporabnem stanju in v skladu s sanitar-
no-tehničnimi predpisi,

– električno energijo za razsvetljavo ter
za kuhanje napitkov in enostavnih obrokov
hrane in druge osebne potrebe,

– hladno in toplo vodo za osebne potrebe,
– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda v stavbi in vzdrževa-

nje snage v skupnih in pomožnih prostorih,

– ogrevanje prostorov v zimskem času v
skladu s predpisi,

– da predložijo ceno nastanitve za štu-
denta v študentskem domu in elemente za
njen izračun.

4. Izguba koncesije
Koncesionar izgubi koncesijo če:
– preneha izpolnjevati katerega od pogo-

jev iz 3. točke tega razpisa,

– ravna z javnim premoženjem, pridob-
ljenim na podlagi tega razpisa, v nasprotju z
določili koncesijske pogodbe.

5. Koncesijska pogodba

Z izbranimi koncesionarji bo sklenjena
pogodba za študijsko leto 1996/97, z mož-
nostjo pričetka financiranja od 1. oktobra
1996 do 30. junija 1997 za študente, ki bodo
sprejeti v zavod v skladu z določili pravilni-
ka o pogojih in merilih ter postopku za spre-
jem študentov v študentske domove in napo-
teni na bivanje s strani komisije, opredeljene
v 11. členu pravilnika o pogojih in merilih
ter postopku za sprejem študentov v študent-
ske domove (Uradni list RS, št. 29/96).

6. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo za izdelavo vlo-

ge lahko pooblaščeni zastopniki interesentov
prevzamejo na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Ljubljana, Dalmatinova št. 2, v XIV.
nadstropju (tajništvo), od ponedeljka do če-
trtka med 9. in 11. uro.

Interesenti morajo vloge z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev za podelitev koncesije
poslati do srede, 2. oktobra 1996 do 12. ure
na Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva št. 6, Ljubljana, z oznako ‘Ne odpiraj -
javni razpis za koncesijo ŠD’.

Vse morebitne dodatne informacije inte-
resenti dobijo na Ministrstvu za šolstvo in
šport pri Janji Žlogar - Piano, tel. št. 316-652.

Interesenti bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh od dneva sprejema sklepa Vlade Re-
publike Slovenije.

7. Veljavnost
Javni razpis začne veljati z dnem objave

v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije

Št. 59/96 Ob-2788

Na osnovi 6. člena pravilnika Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije d.d.,
Ljubljana, o postopkih javnih razpisov za
kreditiranje (Uradni list RS št. 41/95 in
54/95) Ekološko razvojni sklad Republike
Slovenije objavlja
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javni razpis
Ekološko razvojnega sklada Republike

Slovenije, d.d., Ljubljana za
dodeljevanje kreditov za zmanjšanje

onesnaževanja zraka
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje kredi-

tov Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana (ERSRS) za
zmanjšanje onesnaževanja zraka.

Krediti so namenjeni za:
a) sofinanciranje zamenjave sistemov za

ogrevanje oziroma pripravo sanitarne tople
vode, kar bo fizičnim in pravnim osebam
omogočilo prehod z uporabe okolju škodlji-
vih goriv (premog, drva, druga trdna goriva
ali težko kurilno olje) na ekološko sprejem-
ljive vire energije (daljinsko ogrevanje, ze-
meljski plin, utekočinjen naftni plin, lahko
kurilno olje, toplotne črpalke, solarni siste-
mi) v obstoječih objektih in nadomestnih
gradnjah na naslednjih območjih z onesna-
ženim zrakom:

Ljubljansko območje – Občine: Ljublja-
na, Dol pri Ljubljani, Moravče, Lukovica,
Domžale, Kamnik, Mengeš, Vodice, Med-
vode, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Vrh-
nika, Borovnica, Brezovica, Ig, Škofljica;

Mariborsko območje – Občine: Maribor,
Rače-Fram, Starše, Duplek, Ptuj, Destr-
nik-Trnovska vas, Juršinci, Dornava, Gori-
šnica, Zavrč, Videm, Kidričevo, Majšperk,
Pesnica, Ruše, Šentilj;

Celjsko območje – Občine: Celje, Laš-
ko, Štore, Vojnik, Žalec, Šentjur pri Celju,
Rogaška Slatina;

Zasavsko območje – Občine: Zagorje,
Trbovlje, Hrastnik, Radeče;

Koroško območje – Občine: Ravne-Pre-
valje, Mežica, Črna na Koroškem;

Gorenjsko območje – Občine: Kranj,
Škofja Loka, Naklo, Radovljica, Jesenice,
Kranjska gora, Tržič, Bled;

Dolenjsko območje – Občine: Krško,
Brežice.

Iz razpisanih sredstev bo mogoče finan-
cirati vsa dela in nakupe opreme, potrebne
za nadomestitev starih ogrevalnih sistemov
z novimi, vključno z morebitnim priklopom
na omrežje, celoten ogrevalni sistem v
zgradbi in ureditev odvoda dimnih plinov.

b) sofinanciranje zamenjave desetih si-
stemov za ogrevanje prostorov oziroma pri-
pravo sanitarne tople vode, ki uporabljajo
okolju škodljiva goriva iz podtočke a) z us-
treznimi solarnimi sistemi na celotnem ob-
močju Republike Slovenije.

Iz razpisanih sredstev bo mogoče finan-
cirati vsa dela in nakupe opreme, neposred-
no povezane z namestitvijo solarnega siste-
ma.

2. Višina razpisanih sredstev po tem raz-
pisu znaša 400 milijonov SIT.

3. Pogoji kreditiranja

a) usposobljenost kandidata
Do pridobitve kredita po tem razpisu so

upravičeni:

– lastniki objektov;
– najemniki ali upravljalci objektov s pi-

snim dovoljenjem lastnika;

– ožji družinski člani (zakonec, oseba s
katero upravičenec živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, njuni otroci oziroma

posvojenci, starši ali posvojitelji) upravi-
čencev iz predhodnih alinej s pisnim dovo-
ljenjem lastnika.

Za kredite za posamezno investicijo lah-
ko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči 80% predračunske vrednosti
investicije.

Kredit lahko pridobijo fizične osebe, ki
imajo zadostne redne mesečne dohodke in
kredit zavarujejo pri Zavarovalnici Triglav,
ki jo je ERSRS izbral na razpisu.

Kredit lahko pridobijo pravne osebe, ki
ob sklenitvi kreditne pogodbe pridobijo us-
trezno zavarovanje:

– bančno garancijo;
– v primeru kreditojemalca, razvrščene-

ga v bonitetni razred A ali B, tržno zanimi-
vo, bremen prosto hipoteko s tržno vred-
nostjo v

vsaj trikratni vrednosti kredita;
– drugo za ERSRS sprejemljivo zavaro-

vanje.
b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti ERSRS je mogoče financirati

do 80% predračunske vrednosti investicij iz
prve točke. Najvišji posamični kredit znaša
za fizične osebe 1,1 mio SIT, za pravne
osebe pa 55 mio SIT.

Krediti fizičnim osebam bodo dodeljeni
za dobo do 6 let, krediti pravnim osebam pa
za dobo do 10 let.

Fizične osebe bodo kredit vračale v me-
sečnih anuitetah, ki praviloma ne smejo biti
nižje od 9.000 SIT in ne višje od 25% pov-
prečnih rednih dohodkov v zadnjih treh me-
secih. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal
konformni način izračuna, s praviloma pol-
letnim spreminjanjem anuitet.

Pravne osebe bodo kredit vračale v četrt-
letnih obrokih, ki ne smejo biti nižji od
90.000 SIT.

Krediti bodo obračunavani v tolarski pro-
tivrednosti DEM (ob dodelitvi kredita na-
kupni, ob odplačevanju predajni tečaj Nove
Kreditne banke Maribor, d.d. (NKBM) za
podjetja), z obrestno mero, ki bo določena
kot obrestna mera Mednarodne banke za
obnovo in razvoj (IBRD), povečana za dve
odstotni točki. Obrestna mera se bo spremi-
njala dvakrat letno, pod enakimi pogoji, kot
bo IBRD spreminjala obrestno mero kredita
za Slovenski ekološki projekt, dodeljenega
ERSRS.

c) ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu pogod-

be obvezal, da bodo vsa dela opravljena
skladno z veljavnimi predpisi. Nespoštova-
nje tega določila pomeni nenamensko pora-
bo sredstev.

Kreditne pogodbe bodo vsebovale klav-
zulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal
v primeru navajanja neresničnih navedb v
prijavi ali nenamenske porabe sredstev ta-
koj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva dodelitve kredita po zakonskih
zamudnih obrestih. Ta klavzula ne izključu-
je možnosti, da ERSRS proti takemu kredi-
tojemalcu uporabi tudi druga pravna sreds-
tva.

4. Vsebina vloge
Kandidati oddajo vloge na obrazcih, ki

jih dobijo v pooblaščenih bankah, naštetih v
5 točki tega razpisa. V razpisni dokumenta-
ciji bodo podrobno opredeljena dokazila, ki

jih mora kandidat kot sestavni del vloge
predložiti za posamezen tip investicije. Vlo-
ga mora vsebovati:

a) prijavnico s podatki o kreditojemalcu
in objektu,

b) dokazilo o lastniškem statusu objekta,
c) dovoljenje pristojnega upravnega or-

gana za nameravano investicijo,
d) predračun izbranega izvajalca del (3

neodvisne predračune za kredite nad 1,1 mio
SIT), izdelanega na osnovi zakonsko opre-
deljene projektne dokumentacije, s popisom
del in materiala ter navedbo odgovorne ose-
be za izvedbo del,

e) kopijo odločbe upravnega organa o
izvajalčevem izpolnjevanju pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti;

f) izjavo izvajalca (sestavni del razpisne
dokumentacije), da bodo vsa dela končana
najkasneje v treh (fizične osebe) oziroma
šestih mesecih (pravne osebe);

g) izjavo izvajalca, da bo ob zaključku
del pridobil strokovno mnenje o ustreznosti
izvedenih del (opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji).”

h) dokazila o za ERSRS sprejemljivem
zavarovanju kredita – za fizične osebe za-
varovanje pri Zavarovalnici Triglav, za
pravne osebe tri bianco podpisane akceptne
naloge s pooblastilom za izpolnitev ter v
primeru zavarovanja z bančno garancijo pi-
smo o nameri izdaje bančne garancije ene
od desetih kapitalsko najmočnejših bank,
delujočih v Sloveniji, v primeru hipotečne-
ga zavarovanja pa ocena vrednosti objekta s
strani cenilca s certifikatom za cenilca ne-
premičnin Agencije RS za prestrukturiranje
in privatizacijo ter predložitev pogodbe o
zastavi nepremičnine ter sporazuma strank;

i) dokazila o dohodkih kandidata (se-
stavni del razpisne dokumentacije – samo
fizične osebe);

j) razvrstitev v bonitetni razred, ki jo po
računovodskih standardih opravi NKBM
(samo pravne osebe).

5.  Informiranje kandidatov
Razpisna dokumentacija in obrazci za

prijavo so kandidatom na voljo v naslednjih
poslovalnicah bank:

za pravne osebe:
Maribor: NKBM, Vita Kraigherja 4,  Je-

lenovec, tel. 062/229-229,
Ljubljana: NKBM, Slovenska 27/III,

Južnič, tel. 061/220-633.
za fizične osebe:
Ljubljansko območje:
Domžale: LB Domžale, Ljubljanska 82,

Knuplež, tel. 061/712-192,
Jarše: LB Domžale, Zgornje Jarše 20,

Capuder, tel. 061/711-574,
Mengeš: LB Domžale, Slovenska 61,

Blažič, tel. 061/737-016,
Ljubljana: Dolenjska banka, Tavčarjeva

7,  Zahirovič, tel. 061/133-31-35,
Ljubljana: NKBM, Slovenska 56,  Mila-

vec, tel. 061/131-40-30,
Moravče: LB Domžale, Vegova 1,  Av-

belj, tel. 061/731-017,
Trzin: LB Domžale, Mlakarjeva 1a,  Rih-

ter, tel. 061/712-182,
Vir pri Domžalah: LB Domžale, Šarano-

vičeva 26,  Horvat, tel. 061/721-053.
Mariborsko območje:
Maribor: NKBM, Odsek kreditiranja ob-

čanov, Tyrševa 2,  Serdt, tel. 062/229-229,
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Ptuj: NKBM, Odsek kreditiranja obča-
nov, Miklošičeva 5,  Gobec, tel.
062/772-631.

Celjsko območje:
Celje: Banka Celje, Vrunčeva 1,  Leben,

tel. 063/431-502,
Laško: Banka Celje, Valvasorjev trg 5,

Šolaja, tel. 063/731-440,
Rogaška Slatina: Banka Celje, Kidriče-

va 5,  Leskovar, tel. 063/813-841,
Šentjur pri Celju: Banka Celje, Mestni

trg 8,  Turk, tel. 063/743-154,
Žalec: Banka Celje, Savinjska 20,  Gro-

belnik, tel. 063/715-227.
Zasavsko območje:
Trbovlje: LB Zasavje, Trg revolucije

25c,  Černe, tel. 0601/26-233.
Koroško območje:
Črna na Koroškem: LB Koroška banka,

Center 100,  Klavž, tel. 0602/38-139,
Mežica: LB Koroška banka, Trg svobo-

de 16,  Miklavžina, tel. 0602/35-178,
Prevalje: LB Koroška banka, Trg 1a,

Slanič, tel. 0602/31-269,
Ravne na Koroškem: LB Koroška ban-

ka, Prežihova 3,  Skarlovnik, tel.
0602/22-363,

Slovenj Gradec: LB Koroška banka,
Glavni trg 30,  Rozman, tel. 0602/49-111.

Gorenjsko območje:
Jesenice: Gorenjska banka, Cesta M. Ti-

ta 8,  Radanič, tel. 064/82-681,
Kranj: Gorenjska banka, Bleiweisova 1,

Tičar, tel. 064/221-446
Radovljica: Gorenjska banka, Gorenjska

16,  Staroverski, tel. 064/715-646,
Škofja Loka: Gorenjska banka, Kapu-

cinski trg 7,  Tušek, tel. 064/624-080,
Tržič: Gorenjska banka, Trg svobode 1,

Dolinar-Bohinc, tel. 064/53-661.
Dolenjsko območje:
Brežice: Dolenjska banka, Cesta prvih

borcev 42,  Kranjc, 0608/61-442,
Krško: Dolenjska banka, Kolodvorska 1,

Balas, tel. 0608/22-762.
Dodatne informacije lahko dobijo zain-

teresirani pri pooblaščenih delavcih teh
bank.

6. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od

dneva objave dalje. Razpis velja do porabe
razpisanih sredstev, vendar najkasneje do
28. 2. 1997.

Kandidat osebno vloži vlogo z vsemi do-
kazili na okencih pooblaščenih bank, našte-
tih v 5. točki.

7. Postopek sprejemanja vlog
Kandidat skladno z navodili, ki jih prej-

me v pooblaščeni bančni poslovalnici, pred-
loži prijavnico in vsa dokazila, zahtevana v
4. točki tega razpisa. Če kandidat ne predlo-
ži vseh zahtevanih dokazil, banka vlogo za-
drži in informira kandidata o potrebnih do-
polnitvah.

Stroške obdelave in spremljanja vlog
NKBM zaračuna kandidatu po ceniku, us-
klajenem z ERSRS.

8. Dodelitev in vračanje kreditov
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo

vseh razpisnih pogojev, NKBM zavrne in o
tem pisno obvesti kandidata in ERSRS.

Kreditne pogodbe kandidatov, ki izpol-
njujejo vse razpisne pogoje, bodo podpisa-
ne s strani ERSRS oziroma njegovega poob-
laščenca v desetih dneh po predložitvi vseh

zahtevanih dokazil. Kreditojemalec mora
skleniti kreditno pogodbo v roku deset dni
po dnevu, ko mu je NKBM poslala priporo-
čeno pošiljko z obvestilom o dodelitvi kre-
dita, sicer se smatra, da je odstopil od vloge.
Pogoj za črpanje sredstev po pogodbi je za
pravne osebe predložitev dokazil o zavaro-
vanju kredita – bančna garancija ali zapi-
snik z naroka za vknjižbo hipoteke s klav-
zulo o odpovedi pravice do pritožbe, s potr-
dilom, da so plačani vsi stroški vknjižbe.

V petih delovnih dneh po veljavnosti po-
godbe NKBM nakaže na žiro račun izbrane-
ga izvajalca del sredstva v višini 60% odo-
brenega zneska. Po izplačilu začne NKBM
obračunavati interkalarne obresti v višini
pogodbenihh obresti.

Preostalih 40% odobrenega zneska
NKBM nakaže na žiro račun izvajalca v
petih delovnih dneh po predložitvi dokazila
o zaključku del, za vsak tip investicije opre-
deljenega v razpisni dokumentaciji. Pred iz-
plačilom preostalih 40% odobrenega zne-
ska lahko kreditojemalec zaprosi za zniža-
nje že odobrenega kredita.

Če kreditojemalec v treh oziroma šestih
mesecih ne dostavi dokazila iz prejšnjega
odstavka, ga NKBM pisno obvesti o preko-
račitvi roka. V primeru upravičenih razlo-
gov lahko kreditojemalec pred potekom tri-
oziroma šestmesečnega roka pisno zaprosi
za podaljšanje roka za predložitev dokazil.
Če se ne odzove na obvestilo NKBM, pravi-
ca do preostalih 40% odobrenega zneska
kredita zapade, hkrati pa zaradi nenamen-
ske porabe sredstev ERSRS lahko sproži
postopek za takojšnje vračilo dotlej izplača-
nih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudni-
mi obrestmi za čas od črpanja sredstev in s
stroški izterjave.

Po črpanju celotnega odobrenega zneska
ali po črpanju 60% odobrenega zneska in
zapadlosti pravice do preostanka kredita po
določilih predhodnega odstavka, banka pre-
nese kredit v odplačilo prvega v naslednjem
mesecu in prične z zaračunavanjem anuitet
oziroma obrokov kreditojemalcu.

9. Postopek za pritožbo
Kolikor se kandidat ne strinja s postopki

dodeljevanja kredita in nesporazuma ne us-
pe razrešiti s pooblaščenim delavcem v
pooblaščeni bančni poslovalnici, lahko v de-
setih dneh po zavrnitvi vloge vloži pisno
pritožbo na Upravni odbor Ekološko raz-
vojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 3, v kuverti z napi-
som – Projekt APAP – pritožba. UO ERSRS
mora v roku 15 dni po izteku roka iz pred-
hodnega stavka odločiti o pritožbi. Če UO
ERSRS pri reševanju pritožbe ne ugotovi
nepravilnosti, zadevo preda drugostopenj-
skemu organu, pri čemer se smiselno upora-
bijo predpisi, veljavni za izvedbo javnih na-
ročil.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.

Ljubljana

Št. 347-40/96 Ob-2755

Občina Jesenice objavlja na podlagi 3.
člena odloka o koncesiji za opravljanje de-
javnosti javnega mestnega prometa in šol-
skih prevozov na območju Občine Jesenice
(Ur. l. RS, št. 37/96)

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje

dejavnosti javnega mestnega prometa in
šolskih prevozov na območju Občine

Jesenice
1. Koncendent: Občina Jesenice, C. m.

Tita 78, Jesenice.

2. Predmet razpisa: opravljanje dejavno-
sti javnega mestnega prometa in šolskih pre-
vozov kot gospodarske javne službe na ob-
močju Občine Jesenice za čas trajanja kon-
cesijske pogodbe.

3. Trajanje koncesije: koncesija se pode-
ljuje za dobo 10 let in prične veljati z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.

4. Splošni in posebni pogoji

Koncesionar mora za opravljanje konce-
sije izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je pravna ali fizična oseba in da ima
opravljanje dejavnosti javnega potniškega
prevoza vpisano v sodni register,

– da ima reference na področju opravlja-
nja koncesionarne dejavnosti,

– da ima licenco za opravljanje javnega
mestnega prevoza potnikov po zakonu o pre-
vozih v cestnem prometu,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri za racionalno izvajanje koncesionarne
dejavnosti,

– da je lastnik več vozil, primernih za
javne potniške prevoze ter da razpolaga z
licencami za vozila, s katerimi bo opravljal
koncesionalno dejavnost,

– da ima lastna ali s pogodbo zagotov-
ljena parkirišča za svoje avtobuse in prosto-
re za vzdrževanje vozil.

5. Prijava na razpis mora vsebovati:

– dokazila o izpolnjevanju pogojev po 4.
členu odloka o koncesiji za opravljanje de-
javnosti javnega mestnega prometa in šol-
skih prevozov na območju Občine Jesenice,

– obrazec BON-1, BON-2, BON-3,

– osnutek koncesijske pogodbe,

– cenik prevozov.

6. Merila za izbiro koncesionarja so:

– strokovna usposobljenost ponudnika,

– reference o dosedanjem delu na po-
dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– celovitost ponudbe.

7. Razpisni postopek

Rok za oddajo pisnih ponudb z vsemi
potrebnimi dokazili je 15 dni po objavi raz-
pisa v Uradnem listu RS. Kot pravočasno
prispele se bodo štele tiste ponudbe, ki bodo
prispele do naročnika do vključno 4. 10.
1996 do 13. ure.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis
mestni promet in šolski prevozi – koncesi-
ja!”.

8. Odpiranje ponudb bo javno. O dnevu
odpiranja bodo ponudniki pisno obveščeni.

9. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cendent z upravno odločbo.

10. Vse dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo na Komunalni direkciji Ob-
čine Jesenice pri Tomažu Vidmarju, dipl.
org. dela, tel. 064/82-661.

Občina Jesenice
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Ob-2762

Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ul. heroja Staneta 1, Maribor, objavlja

razpis
za izbiro predlogov za oblikovanje

programa akcij, projektov,
mednarodnega ali medmestnega

sodelovanja na področju kulture, ki jih
bo v letu 1997 sofinancirala v proračunu

Mestna občina Maribor
1. S predlogi programov, projektov, ak-

cij, mednarodnega ali medmestnega sodelo-
vanja ter podobnih aktivnosti na področju
kulture se lahko na razpis prijavijo vse prav-
ne osebe, ki so v Mestni občini Maribor
registrirane za opravljanje kulturno-umet-
niške dejavnosti, občinska društva in njiho-
ve zveze, posamezni avtorji ali skupine ter
samostojni kulturni delavci.

2. Prijava mora vsebovati:
– osnovne podatke o statusu in organizi-

ranosti nosilca kulturnega programa,
– vsebinsko predstavitev prijavljenega

kulturnega programa,
– reference ali priporočila,
– izpolnjen obrazec “prijava na razpis za

programe na področju kulture v Mariboru v
letu 1997”, ki ga dobite na Referatu za kul-
turo Oddelka za družbene dejavnosti Mest-
ne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1 (so-
ba 318/III).

3. Mestna občina Maribor bo sofinanci-
rala:

– programe, ki predstavljajo kulturno do-
gajanje na območju Mestne občine Mari-
bor,

– domače avtorje, ki so se že uveljavili
kot izvajalci kvalitetnih kulturnih progra-
mov,

– programe, ki spodbujajo predstavitev
kvalitetnih tujih kulturnih dosežkov v Mari-
boru ali domačih zunaj Maribora,

– programe, ki dopolnjujejo dejavnost
javnih zavodov,

– vrhunske skupine in posameznike, ki
delujejo na področju kulture,

– mlade perspektivne ustvarjalce in
poustvarjalce,

– druge nosilce, ki delujejo v Občini Ma-
ribor ali imajo stalno prebivališče v njej.

4. Predlagani programi ne smejo biti pro-
fitno usmerjeni. S sredstvi proračuna Mest-
ne občine Maribor bodo sofinancirani v ok-
viru razpoložljivih sredstev, praviloma pa
največ s 50% deležem vrednosti celotnega
programa.

5. Člani Zveze kulturnih organizacij Ma-
ribor prijavijo svoje programe pri Zvezi kul-
turnih organizacij Maribor, Partizanska 5.
Na podlagi prispelih prijav bo Zveza v skla-
du s svojimi pravili in kriteriji pripravila
skupen predlog za vključitev v občinski pro-
gram kulture.

6. Predlagatelji (razen iz 5. točke) poš-
ljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah na
naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, 2000 Maribor, Ul. he-
roja Staneta 1, s pripisom “Za program kul-
ture 1997”.

7. Rok za oddajo predlogov je 15. okto-
ber 1996.

8. Predlagatelji bodo o uvrstitvi v pro-
gram obveščeni najkasneje dva meseca po
sprejetju občinskega proračuna za leto 1997.

9. Dodatne informacije dobite pri mag.
Igorju Žiberni, Referat za kulturo, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestna občina Ma-
ribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, soba
318/III, tel. 227-771, int. 334.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-2776

V skladu z izdanim sklepom Okrožnega
sodišča v Celju z dne 20. 8. 1996, opr. št.
Srg 214/96, s katerim je sodišče dovolilo
razveljavitev delnic, Kovinotehna, d.d., Ce-
lje, Mariborska 7

poziva
vse delničarje, imetnike delnic z oznako

U s serijskimi številkami od 1 do 35.197 in
oznako A s serijskimi številkami od 1 do
70.000, da v roku 15 dni, šteto od dneva
tega poziva, izročijo vse svoje delnice v
Kovinotehno, d.d., Celje, zaradi zamenjave
z delnicami v nematerializirani obliki.

Delničarje opozarjamo, da je sodišče že
izdalo dovolitveni sklep o razveljavitvi del-
nic in da so vse delnice, ki ne bodo izroče-
ne, razveljavljene.

Delnice se lahko izročijo poslovni se-
kretarki Blanki Kovačič, vsak delovnik od
8. do 14. ure, ali pa pošljejo na naslov Kovi-
notehna, d.d., Celje, Mariborska 7, 3502 Ce-
lje – Uprava.

Kovinotehna, d.d., Celje
Predsednik uprave

Ob-2797

Skupščina družbe USB HOTEL, razvoj-
na družba, d.o.o., Ljubljana s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 160, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod
vl. št. 1/20602/00 z ustanovitvenim kapita-
lom 327,306.033 SIT je dne 23. 12. 1994 na
redni seji sprejela

sklep
Osnovni kapital družbe USB HOTEL,

razvojna družba, d.o.o., Ljubljana se zmanj-
ša tako, da na dan 30. 9. 1994 znaša
156,668.033 SIT.

V skladu s 454. členom zakona o gospo-
darskih družbah pozivamo vse upnike druž-
be USB HOTEL, d.o.o., Ljubljana, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

USB HOTEL, d.o.o., Ljubljana

Št. 02/96-030 Ob-2802

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Parmova 53, Ljubljana, v sodelovanju
z Upravo Republike Slovenije za telekomu-
nikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana, objavlja

prost radiodifuzni kanal za TV difuzno
postajo

za pokrivanje ožjega območja mesta
Ljubljana z oddajne točke Ljubljana (stolp-
nica Dela), kanal 60.

Vlogo s predpisano dokumentacijo, ra-
zen tehničnega projekta, pošljite na naslov:
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana, v 30 dneh od objave.

Uprava RS za telekomunikacije bo po-
polne vloge posredovala Svetu za radiodi-
fuzijo RS v 30 dneh po poteku roka za
prijavo.

Tehnični projekt mora prosilec predloži-
ti Upravi RS za telekomunikacije najpozne-
je v 45 dneh po prejemu sklepa (predloga)
Sveta za radiodifuzijo RS o izbiri.

Za dodatne informacije, še posebej gle-
de tehničnih vprašanj (v zvezi z radiodifuz-
nim kanalom, tehničnim projektom ipd.),
pokličite Upravo RS za telekomunikacije,
tel. 133-10-98.

Svet za radiodifuzijo
Republike Slovenije

Št. 030213396 Ob-2854

Skupščina družbe Projektiva, d.o.o., Ce-
lje, je na seji dne 31. 8. 1996

sklenila
da se začne postopek redne likvidacije

nad Projektivo, d.o.o., Celje, Ul. XIV. div-
zije 14, Celje zaradi trajnega pomanjkanja
naročil.

Upniki družbe se pozivajo, da svoje ter-
jatve prijavijo likvidacijskemu upravitelju v
roku 30 dni od datuma te objave.

Za likvidacijskega upravitelja je imeno-
van Jožef Jakop, dipl. ek.

Likvidacijski upravitelj
Jožef Jakop dipl. ek.

Ob-2849

Fitomedicina, d.o.o., Ljubljana, Zagrebš-
ka 3, obvešča javnost, da je edini lastnik
znanstveno tehnične medicinske farmako-
loške študije, ki jo je izdelal Institut za far-
makološko biologijo Univerze v Münchnu
pod vodstvom Univ. prof. dr. H. Wagnerja
in sod. leta 1995, in sicer o Hermeliki in
Vrbovcu, Fitomedicina, d.o.o., dr. Stane Po-
tokar, Zagrebška 3, in da je avtor vseh po-
stopkov pridobivanja in apliciranja navede-
nih preparatov. Zato opozarjamo vse fizič-
ne in pravne osebe, ki bi prišle v stik z
Jamnik Katarino, dipl. inž., farmacije, sta-
nujoča v Ljubljani, Vodnikova 6, zaposlena
v tovarni zdravil LEK, d.d., Ljubljana, ali
tretjimi osebami z navedenimi preparati, po-
stopki njihovega pridobivanja ali dokumen-
tacije (v celoti ali deloma), pred njihovim
nakupom, kakršnokoli uporabo ali izkoriš-
čanjem, bomo proti vsakemu neavtorizira-
nemu postopanju in uporabi najstrožje ukre-
pali.

Fitomedicina, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-2855

Gradis GP Ljubljana, p.o., Ul. Gradniko-
ve brigade 11, Ljubljana, preklicuje blok
naročilnic od št. 186801 do št. 186850 z
dnem 18. 9. 1996. Blok naročilnic je bil
žigosan.

Št. 0402-033/1/96-119 Ob-2786

Na osnovi 10. člena pravilnika o obliki
in besedilu pečatov državnih organov v Re-
publiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 17/90) vam
posredujemo informacijo o izgubi uradnega
pečata za pečatenje s pečatnim voskom Po-
licijske postaje Ljubljana Šiška, ki je bila
izgubljena na poti Tugomerjeve ulice 44 do
Podutiške ceste 72, dne 31. 7. 1996:

– pečat je bil okrogle oblike, premera
35 mm,
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– obrobljen je bil z enim koncentričnim
krogom,

– v sredini pečata je bil grb Republike
Slovenije,

– v zgornjem delu zunanjega pečata je
bilo besedilo: REPUBLIKA SLOVENIJA,

– v drugem, zgornjem delu notranjega
kroga je bil naziv: UPRAVA ZA NOTRAN-
JE ZADEVE LJUBLJANA,

– v tretjem zgornjem delu notranjega
kroga je bil naziv: POLICIJSKA POSTAJA
LJUBLJANA-ŠIŠKA,

– v spodnjem delu zunanjega kroga je
bilo besedilo: MINISTRSTVO ZA
NOTRANJE ZADEVE,

– v spodnjem delu notranjega kroga pa
je bila oznaka: “-”.

Ob-2798

Janček, d.o.o., trgovina in gostinsko pod-
jetje Laško, preklicuje štampiljko pravokot-
ne oblike z vsebino: JANČEK, d.o.o., Tr-
govsko in gostinsko podjetje, Zg. Rečica
40, tel. 063/732-677, 63270 LAŠKO.

Št. 159/1256-1996 Ob-2804

Podjetje Prevoz Brežice, p.o., Milavče-
va 42, Brežice, preklicuje žig oglate oblike
s številko 1 in vsebino: PREVOZ, p.o., Bre-
žice, C. bratov Milavcev 42, tel.
0608/61-821.

Št. 96-283 Ob-2828

Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, Maribor, preklicuje štampiljke pra-
vokotne oblike z vsebino:

1. Mag. sci. Marija BREZNIK, dr. med.,
2. Mag. sci. Dušica PAHOR, dr. med.

Feguš Franc, Podlehnik 3 d, Podlehnik
preklicuje odločbo obrtnega dovolenja, št.
045804/1021/00-52/1995. p-53084

Moren Martina, Loka pri Zidanem mos-
tu 3 b, Loka pri Zidanem mostu preklicuje
obrtno dovolenje, št. 038312/0134/0057/
1995. p-53004

Štricelj Teja, Kajakaška 11, Šmartno
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
27-1102/94. g-53193

Zadravec Dušan, Ljubljanska cesta 80,
Domžale preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 27-1495/94. s-53135

Potne listine
Aleš Petra, Topole 40, Mengeš, potni list

št. AA 960720. s-53080
Alić Borut, Litijska c. 308, Dobrunje,

potni list št. AA 709749. s-53138
Alič Franc, Litijska c. 308, Ljubljana,

potni list št. AA 710876. s-53136

Ambrož Mitkovič Gretka, Kolodvorska
23, Slovenska Bistrica, potni list št. BA
348283. p-53104

Avsenik Tamara, Zbilje 73, Medvode,
potni list št. BA 521635. s-53183

Barbič Boris, Bušeča vas 18, Cerklje/
Krki, potni list št. AA AA 470281, izdala
UE Brežice. p-53086

Basiaco Gregor, II. prekomorske briga-
de 20 a, Koper, maloobmejno prepustnico,
št. AI 12582. g-53129

Benussi Sergio, Trubarjeva 4, Izola, pot-
ni list št. AA 509118. p-53077

Berisha Fikrije, Ruška c. 87, Maribor,
potni list št. BA 283612. p-53114

Binter Bogdan, Koroška 2, Ljubljana,
potni list št. AA 63056, izdala UE Ljubljana
25. 2. 1992. s-53277

Bordon Nada, Solinska p. 14, Portorož,
maloobmejno prepustnico, št. AI 58079.
g-53130

Boštjančič Primož, Ul. Rudija Papeža 1,
Kranj, potni list št. AA 625979. s-53040

Bračko Andreja, Celestrina 6 c, Mari-
bor, potni list št. AA 986870. p-53052

Bremec Darja, Lokovec 43, Čepovan,
potni list št. AA 551253. p-53081

Burger Jožef, Metleče 20, Šoštanj, potni
list št. AA 621740. p-53030

Ciglar Marija, Pot na Polšco 39, Krško,
potni list št. AA 27894. s-53122

Cund Zdenko, Dežmanova 1, Lesce, pot-
ni list št. AA 255972. p-53054

Čeh Vladimir, Ul. Frana Kovačiča 13,
Maribor, potni list št. BA 296499. p-53070

Čosič Spomenka, Stožice 21, Ljubljana,
potni list št. AA 930620. s-53317

Danilovič Leonio, Ferda Bidovca 4, Izo-
la, potni list št. AA 514239. p-53001

Della Pietra Nadia, Belokriška cesta 54,
Portorož, potni list št. BA 231270. p-53115

Djeković Milić, Celovška c. 166, Ljub-
ljana, potni list št. AA 42681. s-53133

Grabec Daša, Ob žici 3, Ljubljana, potni
list št. BA 23716, izdala UE Ljubljana.
s-53073

Greben Vili, Log 15 a, Hrastnik, potni
list št. AA 415363, izdala UE Laško.
s-53068

Gregorič Jani, Bratovševa ploščad 5,
Ljubljana, potni list št. AA 876207. s-53291

Gregorič Samo, Bratovševa ploščad 5,
Ljubljana, potni list št. BA 109365. s-53290

Huber Mojca, Cesta maršala Tita 22, Je-
senice, potni list št. AA 103227, izdala UE
Jesenice 28. 4. 1992. s-53059

Hubernik Marko, Zg. Voličina 110, Le-
nart, potni list št. BA 11006. p-53106

Hubernik Sebastijan, Zg. Voličina 110,
Lenart, potni list št. AA 23405. p-53107

Ivanovič Kata, Gradišnikova 4, Borov-
nica, potni list št. AA 196051. p-53046

Ivković Slađana, Garfenauerjeva 41,
Ljubljana, potni list št. AA 596726. s-53287

Jaklin Igor, Gorenjska cesta 36, Medvo-
de, potni list št. BA 196510. s-53315

Jošt Boštjan, Pod gozdom c. VI/32, Gro-
suplje, potni list št. BA 54689. s-53081

Kaplja Janja, Šlandrova ulica 1, Radom-
lje, potni list št. AA 156031. p-53240

Kastelic Franc, Babna gora 11, Trebnje,
potni list št. AA 668440. s-53142

Kavčič Saša Edvard, Nogova 36, Gornja
Radgona, potni list št. BA 278190. p-53016

Kemperle Anita, Cankarjeva cesta 20,
Šoštanj, potni list št. AA 734969. p-53112

Kepec Polonca, Trboje 44, Kranj, potni
list AA 815174. s-54022.

Klajder Miro, Mikuževa ul. 7, Ljubljana,
potni list št. AA 587152. s-53109

Knific Andreja, Prebačevo 55/a, Kranj,
potni list št. AA 141157. p-53032

Koren Franc, Čentiba 423, Lendava, pot-
ni list št. AA 239006. p-53029

Kosmač Franc, Loke 7, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 23124.
p-53027

Kovačič Alojzij, Gornji trg 18, Ljublja-
na, potni list št. AA 145265. s-53282

Križman Pavel, Bukovica 6, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 153085. p-53026

Kužnik Aleška, Knafljev trg 13, Ribni-
ca, potni list št. AA 882385. s-53046

Kuret Jošt, Lucija, Kozinova ul. 36, Por-
torož, potni list št. AA 201458. s-53270

Lapuh Majk, Gestrinova 7, Ljubljana,
potni list št. AA 49833. s-53273

Lenart Tomaž, Zadobrova 127, Celje,
potni list št. BA 292116. p-53100

Lukeš David, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 95226. p-53015

Mahmutović Hasib, Galilejeva ul. 2, Pi-
ran, maloobmejno prepustnico, št. AI 4313.
g-53182

Makarovič Gregor Viktor, Solkan, Bori-
sa Kalina 37, Nova Gorica, maloobmejno
prepustnico, št. AI 42810. p-53078

Markežič Darinka, Sv. Anton, Škofarji
16, Koper, potni list št. BA 384286.
p-543116

Markežič Graciano, Sv. Anton, Škofarji
16, Koper, potni list št. AA 738490. s-53274

Marolt Magdalena, Ob Savinji 6, Mozir-
je, potni list št. BA 163123. p-53034

Memić Izet, Goriška c. 41, Velenje, pot-
ni list št. AA 736333. p-53108

Meze Aleksander, Jakčeva 38, Ljublja-
na, potni list št. AA 2081. s-53003

Izgubljene listine
preklicujejo
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Meze Jerica, Jakčeva ulica 38, Ljublja-
na, potni list št. BA 155447. s-53004

Meze Slavica, Jakčeva 38, Ljubljana,
potni list št. BA 155446. s-53005

Mihelič Vladimir, Knafljev trg 14, Rib-
nica, potni list št. AA 387511. s-53198

Miklavčič Igor, Gornje Cerovo 63, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI53597. p-53003

Miler Jožef, Šentanel 8, Prevalje, potni
list št. AA 424046. p-53097

Miloševič Danijela, Chengdujska 18,
Ljubljana, potni list št. BA 498481. s-53308

Molan Boštjan, Dolenje Kamence 25,
Novo mesto, potni list št. AA 555182.
p-53083

Mravljak Zvonimir, Gaberke 224, Šo-
štanj, potni list št. AA 374080. p-53033

Osmančević Sejad, Ul. Janeza Puharja 3,
Kranj, potni list št. BA 493684. s-53303

Pangos Stanislav, Kocjanova ulica 10,
Ljubljana, potni list št. BA 66570. s-53062

Pavlin Klemenc Maja, Solkan, K. Juga
16, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. 49476. p-53028

Petelin Alojzij, Trnovska ulica 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 44822. p-53110

Petelin Domen, Trnovska ul. 10, Ljub-
ljana, potni list št. Ba 44425. -53111

Petelin Jelka, Trnovska ulica 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 44821. p-53109

Petelin Nejc, Gradišnikova 4, Borovni-
ca, potni list št. BA 529418. p-53045

Pevulja Radenko, Hladilniška pot 26/a,
Ljubljana, potni list št. BA 155305, izdala
UE Ljubljana 12. 7. 1993.

Pintarič Anton, Sveti Jurij 55, Rogašov-
ci, potni list št. BA 475748. p-53079

Planinc Boris, Lucija, Liminjanska cesta
63, Portorož, potni list št. BA 226138.
p-53105

Popovič Aleksander, Razgledna pot 12,
Jesenice, potni list št. AA 573882. p-53050

Potočnik Miran, Levstikova 9, Maribor,
potni list št. AA 651842. p-53021

Pozderec Matija, Andreja Bitenca 70,
Ljubljana, potni list št. AA 825796. s-53239

Praprotnik Mojca, Pod topoli 38, Ljub-
ljana, potni list št. AA 450309. s-53108

Rama Nazmi, Hrvatini 36 b, Ankaran,
potni list št. AE 108. g-53044

Ravnikar Roman, Dolenjska cesta 34,
Ljubljana, potni list št. AA 675628. s-53148

Raščan Ivan, Cesta Staneta Žagarja 44,
Kranj, potni list št. BA 158941. s-53296

Raščan Leon, Cesta Staneta Žagarja 44,
Kranj, potni list št. BA 158969. s-53297

Raščan Magdalena, Cesta Staneta Žagar-
ja 44, Kranj, potni list št. BA 191636.
s-53298

Renko Primož, Hotemaže 86, Preddvor,
potni list št. AA 299996. s-53019

Skornšek Blaž, Groharjeva 2 b, Ljublja-
na, potni list št. AA 18737. s-53186

Sreš Igor, Rudarska 17, Lendava, potni
list št. AA 120674. p-53031

Starjn Roko, Rogatec 196, Rogatec, pot-
ni list št. BA 132221. p-53048

Strajn Marjan Matija, Rogatec 196, Ro-
gatec, potni list št. AA 624676. p-53049

Strajn Milica, Rogatec 196, Rogatec, pot-
ni list št. AA 624675. p-53047

Sušec Jožica, Dovže 56/b, Slovenj Gra-
dec, potni list št. BA 302859. g-53180

Svetanič Viljem, Lendavska ulica 43 A,
Murska Sobota, potni list št. AA 104436.
p-53080

Šabić Sulejman, Zaloška cesta 181, Ljub-
ljana, potni list št. BA 248103. s-53154

Šajn petra, Prešernova 15 a, Ilirska Bi-
strica, potni list št. AA 223180, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-53064

Šantl Bogomir, Zgornji Duplek 115, Ma-
ribor, potni list št. BA 40346. p-53022

Šenk Vladimir, Beblerjev trg 10, Ljub-
ljana, potni list št. AA 42529, izdala UE
Ljubljana 20. 12. 1991. g-53032

Šipek Vilibald, Pernica, Ruperče 35 a,
Maribor, potni list št. BA 1069. p-53020

Škerlić Sebastjan, Šalara 10, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. 33103. g-53276

Štekovič Slavka, Litijska c. 308, Dobru-
nje, potni list št. AA 709750. s-53137

Štrumbelj Majda, Smrečnikova 25, No-
vo mesto, potni list št. AA 897070. p-53101

Turnšek Boštjan, Levec 2, Petrovče, pot-
ni list št. AA 0102612. p-53096

Varjačič Bojan, Mladinskih brigad 7,
Kranj, potni list št. AA 922759. s-53175

Večko Miroslava, Troblje 40, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 649030. s-53126

Vitežnik Matej, Borisa Kalina 33, Nova
Gorica, potni list št. BA 246559. p-53002

Zadravec Anita, Voduškova ulica 44,
Ljubljana, potni list št. BA 379523. s-53301

Zelko Andrej, Spodnja Draga 20, Ivanč-
na Gorica, potni list št. AA 238852. s-53009

Druge listine

Ambrož Bojan, Prešernova 12, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
25975, izdala UE Domžale. s-53097

Antonič Robert, Rožna dolina, Vipavska
126, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 30405. p-53042

Arh Janez, Črnavska pot 1, Preddvor,
spričevalo 1. in 2. letnika Tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani. s-53305

Arnšek Anja, Mladinska ulica 28, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Moste, izdano leta 1996. s-53207

Artnjak Martin, Hrastje 17, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7663.
p-53009

Attisani Darja, Mestni trg 24, Ljubljana,
delovno knjižico. s-53229

Avdić Ljubiša, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
193618, S 1024727, izdala UE Ljubljana.
s-53211

Babnik Aleš, Puštal 25, Škofja Loka, za-
ključno spričevalo Srednje kovinarske in
cestno prometne šole v Škofji Loki, izdano
leta 1991. s-53184

Bajc Mitja, Periška cesta 35 b, 1000
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 193067, S 1013702, izdala UE Ljublja-
na. s-53075

Bandelj Aljaž, Šolska 3, Izola, vozniško
dovoljenje, št. 22140. g-53321

Barle Simonca, Marinča vas 24, Zagra-
dec, dijaško mesečno vozovnico za relaci-
joMarinča vas - Ljubljana, št. 920. s-53058

Belič Boštjan, Ul. Ivana Selana 46, Bre-
zovica, zavarovalno polico, št. 0332331.
s-53191

Benedejčič Lea, II. Prekomorske briga-
de 52, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 30159, izdala UE Koper. g-53339

Benito Mišon, Zemljoradnička 13,
Umag, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolnov, št. 02/13-1988/74. g-53056

Bertole Darko, Brežice, vozniško dovo-
ljenje, kat. BCEFGH, št. 1741, izdala UE
Brežice. p-53043

Besić Enesa, Groharjeva 4, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19. 035, iz-
dala UE Kamnik. s-53209

Bijelič Biljana, Partizanska 5, Tržič, de-
lovno knjižico. g-53008

Blagan Danijela, Zlica Bratov Vošnja-
kov 12, Celje, spričevalo 2. letnika. p-53063

Božič Leopold, Mašera Spasičeva 11,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna št. 02/13-405/26-82, izdala
Luška kapitanija Koper. s-53072

Božič Simon, Prelovčeva 1 b, Idrija, voz-
niško dovoljenje, št. S 1039184. p-53102

Bojnec Janko, Prešernova ulica 9, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 9758. p-53117

Bokič Rajko, Dellavallijeva 16, Koper,
spričevalo OŠ. g-53348

Bore Jože, Svetinova 23, Jesenice, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Strojno tehnične šole.
g-53057

Brajnik Darka, Ulica Tuga Vidmarja 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
643855, reg. št. 36324, izdala UE Kranj.
g-53250

Brus Vojko, Žiberci 38, Apače, delovno
knjižico. p-53038

Bukovac Kristjan, Volča 13, Poljane,
spričevalo 6. razreda OŠ Ivana Tavčarja,
izdano leta 1992. s-53030

Bunderle Marko, Partizanska 43/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
231476, reg. št. 30401. g-53212
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Cafuta Jure, Šmarska cesta 5, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, iz-
dala UE Slovenj Gradec. g-53036

Canakar Izidor, Bonini 30, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25922.
g-53260

Cuderman Mirko, Ilirska ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107796, ser. št. 90765. s-53217

Curk Irena, Cesta v Megre 14, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19980.
g-53266

Cvjetković Vinka, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28463. p-53041

Čakš Janko, Loče 27, Loče, listino.
p-53044

Čačkovič Josip, Vičava 84, Ptuj, potrdi-
lo o opravljenem o opravljenem speciali-
stičnem izpitu, izdalo Ministrstvo za
zdravstvo, leta 1974. s-53048

Čeh Romana, Mladinska ulica 2, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1247.
p-53068

Čepon Martinka, Dol pri Borovnici 64,
Borovnica, spričevala 7. in 8. razreda, izda-
la Osnovna šola Toneta Čufarja v Ljubljani
na ime Žitko Martinka. s-53065

Čermelj Peter, Rožičeva 9, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Srednje šole tehniških
strok Šiška št. 74-EL/94, izdano 30. 8. 1994.
s-53189

Češarek Eva, Otoče n. h., Podnart, vo-
zovnico, št. 522942, na relaciji Posavec -Ra-
dovljica. g-53143

Češnovar Eva, Žirovnica 22, Žirovnica
64274, delovno knjižico. g-53087

Damjanovič Žanica, Šercerjeva 9, Vele-
nje, spričevalo OŠ Miha Pintar, šolsko leto
1989/90. g-53267

Dehlekar Renata, Kovinarska 25, Kam-
nik, spričevalo 8. razreda, izdano leta 1978.
g-53042

Dejak Simona, Nasovče 24, Komenda,
spričevali 1. in 2. letnika, izdala Srednja
vrtnarska, kmetijska, gospodinjska šola Ce-
lje. s-53077

Dešić Leonarda, Krimska ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole teh-
nišnih strok in osebnih storitev, izdano leta
1996. s-53262

Dobar Petra, Vrbnje 49, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 24904.
g-53116

Dobrajc Aleš, Polskava 21, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9926,
izdala UE Šentjur. p-53066

Dolgan katarina, Ob Hublju 5, Ajdovšči-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole Veno
Pilon, izdano na ime Dolgan Katarina.
g-53255

Dražnik Tanja, Gubčeva 7, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 1., 2. in 3. razreda OŠ Slo-
venj Gradec. g-53167

Draganovič Enes, Tkalska ulica 3 B, Ce-
lje, zavarovalno polico, št. 0362826.
g-53039

Durič Rasim, Cesta zmage 22, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3489.
p-53094

Đorđevski Aljoša, Trg Prešernove briga-
de 4, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole v Kranju, izdano leta 1994.
g-53089

Eberl Ines, Spodnji Rudnik III 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106061, reg. št. 212267. s-53192

Emeršič Majda, Celavšek 44, Zgornji Le-
skovec, spričevalo, šolsko leto 1982.
g-53328

Fern Nataša, Krakovo 30, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 807860,
reg. št. 17284, izdala UE Kranj. g-53090

Frabčeškin Bogdan, Selo na Krasu 50,
Nova Gorica, spričevalo 8. razreda. p-53060

Frece Bojan, Potčeva 16, Ljubljana, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani. s-53197

Fric Radoslav, Brezno 76, Radlje ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6727.
p-53071

Fuhrmann Borut Črt, Trg Komandanta
Staneta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. S 585831, reg. št. 146665.
s-53055

Funduk Mirja, Breg 22, Ljubljana, in-
deks Pravne fakultete v Ljubljani. s-53280

Furlan Zmago, Tomaževica 32, Komen,
zaključno spričevalo PŠKS Koper, št. 7 z
dne 2. 9. 1971. g-53118

Gabrovšek Sandi, Garibaldijeva 11, Pi-
ran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6279, izdala UE Piran. s-53221

Gašpar Milan, Čepinci 45, Gornji Pe-
trovci, vozniško dovoljenje, št. 21205.
p-53006

Glavan Marija, Resa 34, Straža, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske šole v Novem mestu, letnik 1983.
g-53163

Glavan Martina, Gorenja vas 24, Lesko-
vec, spričevalo 2. letnika šole za prodajalce
Brežice. g-53275

Gobec Aleksander, Trnovec 26 c, Dram-
lje, spričevalo. p-53069

Godec Anton, Zgornja Jevnica 9, Kre-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8389. s-53012

Gombač Emil, Slope 17, Kozina, indeks,
št. I 1441 z dne 21. 6. 1984. g-53021

Gorgiev Suzana, Prištinska 2, Ljubljana,
indeks Visoke upravne šole v Ljubljani.
s-53033

Gorjanc Eva, Zgornje Bitnje 100, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
nov, št. 02/13-322/6-77. g-53249

Gorogranc Marjan, Dol. Boštanj 74, Bo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7104. p-53093

Grabec Daša, Ob žici 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 174627, S
448886, izdala UE Ljubljana. s-53074

Granula Bojan, Cesta na Brdo 18 A,
Kranj, spričevalo 8. razreda OŠ Matije Va-
ljavca. g-53088

Grdina Doris, Gračišče 7 A, Gračišče,
delovno knjižico. g-53263

Gregorec Janja, Mlakarjeva ulica 70 A,
Mengeš, indeks Srednje šole Rudolfa Mai-
stra v Kamniku, izdano na ime Štefa Janja.
s-53172

Gregorec Jožica, Sp. Veterno 3, Križe,
avtobusno vozovnico, na relaciji Senično -
Križe. g-53011

Gričar Janez, Cesta 9. avgusta 8/D, Za-
gorje, spričevalo 3. letnika Ekonomske šo-
le. g-53082

Grum Boris, Senožeti 9, Dol pri Ljublja-
ni, spričevala 1., 2. in 3. letnbika in spriče-
valo o zaključnem izpitu, izdal Center stro-
kovnih šol v Ljubljani-Poklicna avtomehan-
ska šola. s-53205

Gumzej Marko, Sr. vas 97 D, Srednja
vas, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostinske
šole na Bledu - kuhar. g-53114

Guštinčič Iztok, Letoviška pot 16, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7395,
izdala UE Piran. s-53150

Habič Gregor, Sadinja vas 111, Dobru-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011689, reg. št. 187310. s-53132

Habjan Marija, Cesta na Vrhovce 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 779, izdala UNZ Ljubljana. s-53061

Hanžekovič Gordana, Cankarjeva 6, Slo-
venj Gradec, spričevalo OŠ Slovenj Gradec,
šolsko leto 94/95. g-53325

Hegediš Oto, Seidlova 31, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro teh-
niške šole. g-53342

Hlupić Mladen, Podgorje 34 B, Podgor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Slovenj Gradec. g-53111

Hojker Karin, Grajena 40, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 26097, izdala UE
Ptuj. g-53202

Horvat Jurij, Hruševska cesta 50, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ, št. 510, izdano leta
1973. s-53307

Hovnik Andrej, Pameče 159, Slovenj
Gradec, spričevalo Kmetijsko hmeljarske
šole, šolsko leto 56/57. g-53204

Hočevar Kuharič Marta, Dermotova uli-
ca 13, Ljubljana, vozovnico, št. 1522, s
100% popustom. s-53196

Hrastar Tončka, Dol. Dobrava 18, Treb-
nje, spričevalo 2. letnika SŠGT. g-53254

Hribar Matej, Vojkova cesta 92, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1995. s-53124

Hribernik Zdenka, Žerjav, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9144.
g-53166
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Hribljan Dušan, Hrušica 71 D, Jesenice,
spričevalo OŠ, letnik 1979. g-53155

Hudorovič Boris, Rozmanova 9, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 12386.
p-53082

Humar Zdravko, Kanalski vrh 20, Ka-
nal, spričevalo za voznike. p-53059

Iskra Janko, Zabiče 29, Ilirska Bistrica,
indeks Srednje kovinarske in prometne šole
v Kopru za šolsko leto 84/85, 85/86 in 86/
87. g-53324

Ivanuš Alenka, Jakčeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
246858, reg. št. 78910. s-53227

Ivančič Taja, Herbesteinova 14, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1996. s-53200

Ivetac Damir, Valvazorjeva 37, Koper,
maturitetno spričevalo Gimnazije Koper.
g-53252

Ivković Slađana, Grafenauerjeva ulica
41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 970537, reg. št. 200765. s-53288

Jaklin Igor, Gorenjska cesta 36, Medvo-
de, potrdilo o znanju CPP, št. SA 71148.
s-53314

Jakše Anton, Ul. Malči Beličeve 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 813405, reg. št. 48400. s-53001

Janžek Anton, Trubarjeva 9, Radenci,
spričevalo, št. 986/72 z dne 27. 6. 1972 Šole
za voznike motornih vozil Ljubljana-Ježica.
g-53337

Javornik Janez, Prešernova 6, Slovenj
Gradec, spričevalo OŠ Slovenj Gradec, šol-
sko leto 70/71. g-53327

Jeglič Tanja, Martinova ulica 33, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Ledina, izdano leta 1994. s-53146

Jeglič Tanja, Martinova ulica 33, Ljub-
ljana, indeks Višje upravne šole v Ljubljani.
s-53214

Jenko Barbara, Spodnje Izlake 15, Izla-
ke, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1994. s-53151

Jeram Kristina, Kidričeva cesta 32,
Kranj, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 1995. s-53050

Jerin Tinca, Vojkova 4, Celje, spričeva-
lo OŠ. p-53012

Jerković Aleksander, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0364303.
s-53134

Jezernik Tomaž, Arnače 6, Velenje, spri-
čevalo 2. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kmetijske in vrtnarske šole.
p-53090

Kalamar Senta, Strossmayerjeva 17, Ma-
ribor, maturitetno spričevalo Pedagoške šo-
le, izdano leta 1981, na ime Strnad Matilda.
g-53246

Kalan rok, Cesta na Golico 5, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. 560565. g-53340

Kališnik Denis, Žale 19/A, Kamnik, spri-
čevalo. g-53120

Kamenšek Rok, Hrvatini 16/b, Koper,
indeks, št. 81486304. g-53323

Kastelic Ana, Resljeva cesta 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730125, reg. št. 177208. s-53295

Kastelic Štefka, Dob pri Šentvidu 28,
Šentvid pri Stični, indeks, izdal Srednješol-
ski center Ivančna Gorica. s-53063

Kavčič Anton, Cankarjeva 4, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3625.
g-53024

Kavčič David, Pod Pogovco 10, Križe,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
v Kranju, izdano leta 1995. s-53041

Kelemen Kristina, Kicar 112/b, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2134,
izdala UE Ptuj. g-53164

Kemperle Irena, Zoisova 28 A, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13142. p-53113

Kenda Jože, Dolenji Novaki 16 a, Cerk-
no, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1981.
s-53156

Keršmanc Metod, Ljubljanska cesta 32,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 10639. s-53006

Ketiš Ludvik, Biserjane 20, Videm ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2248. p-53089

Kirbiš Aleš, Arbajterjeva 10, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 34882, izdala
UE Ptuj. g-53334

Klečina Berislav, Jakčeva ulica 30, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Železničarsko
elektro kovinarske šole v Ljubljani. s-53300

Klopčič Janez, Slovenska c. 15, Mengeš,
zaključno spričevalo Poklicne šole v Kra-
nju, šolsko leto 75/76. g-53091

Knez Helena, Libeliče 40, Libeliče, in-
deks, št. 61063466 PF v Mariboru. g-53194

Koželj Boris, Velike Brusnice 58 A, Bru-
snice, vozniško dovoljenje, št. 11323.
g-53171

Koželj Boris, Vel. Brusnice 58 A, Bru-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11323, izdala UE Novo mesto. p-53051

Koželj D., Cesta v Laško 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 25797. p-53014

Koželj Iztok, Olševek 71, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601993,
reg. št. 28146, izdala UE Kranj. p-53099

Kocjančič Dina, Bertoki, Markova ul. 37,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 8442.
g-53248

Kocuvan Jasna, Košenice 100, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Novem mestu, izdano leta 1995.
s-53220

Kodrič Marija, Zvodno 15 B, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu. p-53013

Kolar Janko, Ul. Avgusta Hlupiča 16,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31200, izdala UE Ptuj. g-53027

Kolarič Maksimiljan, Titova 33, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje. g-53344

Kop Helena, Podgorje 58, Podgorje, spri-
čevalo 3., 4. letnika in spričevalo zaključ-
nem izpitu Gimnazije Ravne na Koroškem.
g-53168

Korelc Janez, Mlakarjeva 46, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045338, reg. št. 45694, izdala UE Kranj.
s-53185

Koren Zvone, Rožna dolina c II 35, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1977. s-53269

Koritnik Samo, Podraga 75, Podnanos,
spričevalo 3. letnika, izdala Srednja šola
Postojna leta 1994. s-53076

Kosi Bojan, Dolenjska cesta 57, Ljublja-
na, diplomo št. I/765, izdala Srednja šola
tiska in papirja v Ljubljani 25. 6. 1986.
s-53067

Kostevc Anica, Kozje 13, Kozje, voz-
niško dovoljenje, št. 8581. p-53072

Kovačec Janez, Zamušani 59, Gorišnica,
potrdilo o znanju CPP, št. 1178, izdalaUE
Ptuj. g-53224

Kovačevič Mirhad, Cesta v Rovte 6, Je-
senice, spričevalo 3. razreda OŠ Koroška
Bela. g-53026

Košir Aleš, A. Rabiča 16, Mojstrana, in-
deks Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdan leta 1988. g-53326

Krabonja Mitja, Podgorci 48, Podgorci,
listino. p-53058

Krajnc Ana, Otiški vrh 79, Šentjanž, voz-
niško dovoljenje, št. 4497. p-53074

Krajnc Ivan, Otiški vrh 79, Šentjanž,
vozniško dovoljenje. p-53073

Krajnc Jelko, Pohorska 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 8482. p-53025

Kramar Tatjana, Streliška 32, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
nov, št. 02/13-1460/75., izdala Luška kape-
tanija Koper. s-53279

Kramberger Jaka, Tržaška cesta 49,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1995. s-53293

Krapenc Bojan, Vodnikova cesta 6, Ljub-
ljana, spričevalo I., II., III. in IV letnika H
oddelek Srednje ekonomske šole Boris Ki-
drič v Ljubljani, izdano od leta 1981 - 1984.
s-53188

Kresnik Valter, Robova 15, Celje, konč-
no spričevalo. p-53061

Krizstan Jan, Dolenjska cesta 13, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Sredneje elek-
trotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1985. s-53242

Krmac Petra, Arjol 3, Koper, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 26208. g-53022
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Kuhar Helena, Spuhlja 3 a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27753, izda-
la UE Ptuj. g-53119

Kulovec Marija, Vavta vas 81, Straža,
zavarovalno polico, št. 293533. g-53014

Kumer Primož, Na zelenici 4, Prebold,
delovno knjižico. g-53338

Kuret Jošt, Lucija, Kozinova ul. 36, Por-
torož, zavarovalno polico, št. 0367830.
s-53271

Ladič Dejan, Pako 8, Borovnica, delov-
no knjižico. s-53141

Lamovšek Marko, Pod Jelšami 2, Ljub-
ljana, diplomo Gimnazije Poljane, izdana
leta 1993, št. 0334-93. s-53318

Langerholc Boris, Podlubnik 335, Škof-
ja Loka, spričevalo. g-53096

Lavrič Branko, Stare Črnuče 3 A, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gostinske šole, izdano leta 1978.
s-53236

Ličina Anela, Pomdan 31, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-53261

Ličina Marko, Niževec 10, Borovnica,
spričevalo 8. razreda OŠ Vič, izdano leta
1993. s-53086

Ljubijankič Esma, Društvena ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu-
Gimnazije Moste, izdano leta 1979. s-53053

Ljubijankič Esma, Društvena ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico. s-53054

Lotrič Avgust, Rudno 47, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9956, iz-
dala UE Škofja Loka. s-53066

Lovšin Pavla, Kolomišan 37, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat., št. 7028. g-53345

Lozinšek Danica, Gospoška ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Poklicne go-
stinske šole, izdano leta 1976, na ime Meši-
ček Danica. s-53110

Lužnik Sandi, Legenska c. 34/A, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, Izdala UE Slovenj Gradec. g-53127

Lukan Boris, Podlubnik 80, Škofja Lo-
ka, maturitetno spričevalo Srednje šole za
oblikovanje - grafična smer, izdano leta
1979. s-53283

Lukačevič Robert, zaključno spričevalo
SGEŠ, letnik 1988. p-53053

Lunar Milojka, Ješetova ulica 1, Domža-
le, letno spričevalo Gimnazije pedagoške-
smeri, izdano leta 1971, na ime Borišek Mi-
lojka. s-53035

Malešič Kaja, Tržaška cesta 10 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107011, reg. št. 211437. s-53112

Markel Lovrenc, Dežmanova 2, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8691.
g-53336

Marn Robert, Beblerjev trg 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S217554, reg. št. 159328 in inštruktorsko
dovolenje, kat B, št. 159328, SB 6540.
s-53257

Matelič Zalka, Tesovnikova ulica 78 A,
Ljubljana, delovno knjižico. s-53083

Medja Eva, Bokalova 11, Jesenice, ma-
turitetno spričevalo, izdano leta 1978.
g-53268

Mencinger Damijan, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1993. s-53241

Merela Franc, Zalog 1, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
1164. s-53015

Mesec Darja, Sinja Gorica 89, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje Agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 1991. s-53292

Meze Aleksander, Jakčeva ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 850728, reg. št. 103964. s-53002

Mešič Fikret, Černelčeva 4, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 9382.
p-53092

Mihelič Vladimir, Knafljev trg 14, Rib-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4476. s-53199

Miklavec Suzana, Petrovičeva ulica 5,
Ljubljana, indeks Srednje šole tehničnih-
strok in osebnih storitev v Ljubljani.
s-53084

Mikložič Irena, Miklavž pri Ormožu 46,
Ormož, spričevalo OŠ Miklavž pri Ormožu.
p-53019

Milunovič Vlado, Vodopivčeva 7, Piran,
indeks - fakultete za pomorstvo in promet,
št. 09012109. g-53085

Mlakar Branka, Ulica talcev 1, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno administrativne šole Novo mesto,
izdano leta 1979. g-53313

Možina Milan, Zaplana 54, Rovte, zava-
rovalno polico, št. AO 0401312. g-53251

Mohar Mojca, Prušnikova 68, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934758, reg. št. 140754. s-33162

Morina Ramadan, Cesta na Dobravo 2,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
6415. p-53017

Mrak Anton, Hrastje 51, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 419503, reg.
št. 6109, izdala UE Kranj. p-53098

Mueller Nevenka, Zadrušna cesta 3, Čr-
nomelj, zaključno spričevalo Frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 1980, na ime Blat-
nik Nevenka. s-53099

Mulalič Milena, Tavčarjeva 5, Jesenice,
spričevalo 1., 2. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje tekstilne šole v Kra-
nju. g-53095

Mulalič Milena, Tavčarjeva 3, Jesenice,
spričevalo OŠ, izdano leta 1976. g-53347

Muller Aleš, Celovška cesta 130, Ljub-
ljana, spričevalo I., II. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1976, 1977. s-53210

Nastran Simona, Studeno 33, Železniki,
vozno karto, na relaciji Studeno - Šentvid,
izdal Alpetour Škofja Loka, šolsko leto
1996/97. s-53258

Nežič Marija, Bonini 40, Koper, zavaro-
valno polico, št. 0372588. g-53322

Nisavić Alenka, Šišenska cesta 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888739, reg. št. 61604. s-53049

Novak Bojan, 25. maja 9, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8546,
izdala UE Postojna. p-53103

Novak Uroš, Brezina 10/A, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14670.
p-53035

Novak Vinko, Jama 39, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 271609, reg.
št. 4207, izdala UE Kranj. s-53105

Novljan Silva, Rocenska ulica 35, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051293, reg. št. 100456. s-53028

Novoselič Stanislav, Beričevo 19 A, Dol
pri Ljubljani, spričevalo 8. razreda OŠ Bo-
ris Kidrič. s-53181

Nusdorfer Rok, Kvedrova 9, Koper, spri-
čevalo 4. letnika Srednje pomorske šole.
g-53037

Oblak Franc, Gradnikova 36, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15730. g-53335

Omahen Darinka, Poljanska cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 652336, reg. št. 133079. s-53244

Omerovič Huso, Cankarjeva 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14423.
p-53010

Oražem Jana, Runarsko 7, Nova vas,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1995. s-53319

Orlando Staša, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, indeks Fakultete za družbene vede v
Ljubljani. s-53201

Ornik Daniel, Biš 25 A, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 3727, iz-
dala UE Ptuj. g-53195

Oskomič Darko, Cvetna 1, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 14187.
p-53007

Osmančević Sejad, Ul. janeza Puharja 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 419639, reg. št. 31447, izdala UE
Kranj. s-53304

Ostanek Marko, Trg revolucije 16, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10705, izdala UE Trbovlje. g-53225

Ovsenek Barbara, Cesta v Rovte 18, Je-
senice, spričevalo 1. letnika Srednje mle-
karske šole, šolsko leto 1993/94. g-53178

Pajk Anton, Vir, Šubičeva 2, Domžale,
spričevalo 1. letnika, šolsko leto 71/72.
g-53102

Parovez Damjan, Gortanova 2, Izola, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov.
g-53311

Pavel Sabina, Polana 17, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 28640. p-53037

Pavliha Vanja, Spodnji Hotič 42, Litija,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10642 za
smer Spodnji Hotič-Ljubljana. s-53092
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Pavlič Edi, Cahova 10, Ankaran, potrdi-
lo o usposobljenosti za voditelaj čolnov, št.
02/13-212139/90-13. g-53016

Pavlič Mara, Iga vas 38, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8304, izdala UE Cerknica. g-53098

Pernar Andreja, Hotavlje 5, Gorenja vas,
spričevalo 1., 2., 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne gostinske šole v
Ljubljani, izdani na ime Filipič Andreja.
s-53216

Pertinač Ana, Vrtna ulica 5, Ljutomer,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljutomer,
izdano leta 1996. s-53312

Petek Marjan, Kresniški vrh 8, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9424.
s-53157

Petek Tanja, Bratovševa ploščad 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928966, reg. št. 199225. s-53218

Peterca Franc, Dobrunjska cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 172263, S 612931, izdala UE Ljubljana.
s-53228

Peterlin Primož, Celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 161685, S 893406, izdala UE Ljubljana.
s-53071

Peterman Marta, Podhom 55, Zgornje
Gorje, spričevalo 1. letnika, šolsko leto 92/
93. g-53093

Peternel Špela, Podsvetija št. 8, Brezovi-
ca, spričevalo III., letnika in diplomo št. I/
81-1990, Gimnazije Poljane smer družbo-
slovna jezikovna dejavnost, družboslovna
smer. s-53206

Peternik Silvestra, Trstenjakova 7, Ptuj,
diplomo Srednje ekonomske šole, letnik
1987. g-53165

Petrič Helena, Gubčeva ulica 5, Krško,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra vNo-
vem mestu, izdano leta 1995. s-53031

Petrič Jože, Radovica 8, Metlika, zava-
rovalno polico, št. AO 749692. g-53101

Pirjevec Elis, Nika Šturma 4, Sežana,
spričevalo 4. letnika Pedagoško družboslov-
ne smeri v Kopru, letnik 78/79. p-53083

Planinc Boris, Liminjanska 63, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7611, izdala
UE Piran. g-53247

Plevčak Mojca, Jablana 27/a, Zagorje,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske šo-
le Trbovlje. g-53034

Podbrežnik Jože, Podolševa 15, Solča-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8269.
p-53055

Podrekar Anton, Cankarjeva 3, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
285690. p-53008

Pogačnik Jure, Brezovica 29, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24871.
s-53190

Poljanec Primož, Ul. Malči Beličeve 44,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izda-
no leta 1991. s-53125

Poplatnik Sonja, Cvetkovci 83, Podgor-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7149.
g-53331

Popovič Klara, Nad mlini 84, Novo me-
sto, zaključno spričevalo Srednje gostinsko
turistične šole v Novem mestu, izdano leta
1991. s-53289

Potočnik Jana, Alpska c. 13, Bled, voz-
niško dovoljenje, št. 22919. p-53065

Preželj Maja, Podlimbarskega ulica 47
A, Ljubljana, spričevalo OŠ Adolfa Jakla.
s-53265

Premrov Alenka, Brilejeva ulica 1, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Kočevje, izdano leta 1981 na ime
Kocjančič Alenka. s-53208

Prezelj Matjaž, Tomšičeva 107, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje. g-53094

Primožič Marjan, Levič 6, Laporje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8792.
g-53256

Pritržnik Slavko, Završe 76 A, Podgorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13530,
izdala UE Slovenj Gradec. g-53047

Prodan Klara, Regentova 38, Piran, in-
deks srednje šole. g-53176

Prodan Klara, Regentova 38, Piran, spri-
čevalo OŠ. g-53177

Prodič Rasima, Zg. Škofije 47, Škofije,
zavarovalno polico. g-53349

Pugelj Miran, Ponikve 47 A, Videm Do-
brepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17894. s-53223

Pungerčar Gregor, Drenov grič 71, Vrh-
nika, dijaško mesečno vozovnico, na relaci-
ji Ljubljana - Vrhnika. g-53330

Rajšp Nataša, Blagovica 15, Blagovica,
delovno knjižico. g-53253

Rakef Igor, Stanežiče 57 A, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1075744, reg. št. 165685. s-53169

Razpotnik Uroš, Kostanj 3, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 15571.
s-53284

Renko David, Strahinj 121/b, Naklo,
vozno karto, šolsko leto 96/97. g-53213

Renko Primož, Hotemaže 86, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18188,
reg. št. 39293, izdala UE Kranj. s-53020

Resnik Brigita, Straža 12, Straža, spriče-
valo 3. in 4. letnika, izdana leta 1993 in
1994. g-53170

Rižnar Jožef, Bodkovci 38, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. 7291,
izdala UE Ptuj. p-53064

Ribič Ivan, Podvin 27, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 13423, serijska
št. S 738568. p-53024

Rogel Aleksander, Škofja vas 69, Škofja
vas, zavarovalno polico, št. 0706798.
g-53043

Rogelj Rebeka, Prečna pot 18, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika ŠC Ptuj - Ekonomska šola,
letnik 1995. g-53333

Rojc Ana, Planina 26, Postojna, spriče-
valo 3. letnika Srednje ekonomske šole Po-
stojna, izdano leta 1995. s-53278

Rojc Viktor, Spodnji Rudnik II 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 354791, reg. št. 25518. s-53051

Rozman Adolf, Ljubljanska cesta 62, Ce-
lje, vozniško dovoljenje. p-53067

Roškar Monika, Mezgovci 70 b, Ptuj,
delovno knjižico, št. 50044. p-53039

Rudolf tanja, Žigonova 22, Ljubljana, in-
deks FDV v Ljubljani. s-53104

Rumič Sebastjan, Senožeti 41 E, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Cen-
tra strokovnih šol v Ljubljani. s-53045

Rupnik Danica, Laše 9 D, Podplat, in-
deks. g-53306

Sadar Alojzija, Sušica 7, Ivančna Gori-
ca, spričevalo 4. letnika Gimnazije Josip
Jurčič, izdano leta 1984, na ime Ceglar Aloj-
zija. s-53123

Selič Milena, Zagrebška c. 1, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25296, izda-
la UE Ptuj. g-53332

Senica Matjaž, Prištinska ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
198671, S 767959, izdala UE Ljubljana.
s-53069

Sergaš Martina, Dekani 230 B, Dekani,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Piran. g-53320

Sever Jožef, Rdeči kal 6, Šentvid pri Stič-
ni, diplomo Poklicne kovinarske šole, izo-
braževalni center Litostroj, izdana leta 1973.
s-53222

Sevšek Gorazd, Ul. bratov Vošnjakov 15,
Celje, zavarovalno polico, št. 0363432.
g-53107

Simerl Miran, Vinje 3, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne ko-
vinarske šole Litostroj, izdano leta 1972.
s-53243

Simonič Nina, Postojnska ulica 14, Ljub-
ljana, spričevalo III., IV. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije Ledina,
izdano leta 1994, 1995. s-53145

Sivšek Dejan, Rozmanova 39, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 26947, izdala UE
Koper. g-53128

Skalja Olga, Brinje cesta I/4, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6253.
s-53294

Slapernik Špela, Formače 9, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 9127. g-53259

Slatnar Valentina, Podreča 87, Mavčiče,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za zdravstvo, leta 1993.
s-53174

Slatnar Valentina, Podreča 87, Mavčiče,
indeks in potrdilo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za farmacijo in zdravstvo, izdano
leta 1992. s-53173

Slavinec Breda, Ul. heroja Lacka 9, Le-
nart, maturitetno spričevalo Pedagoške gim-
nazije v Mariboru. g-53052
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Slemenik Tomaž, Tomaška vas 10,
Šmartno/Slovenj Gradcu, zaključno spriče-
valo Srednje gostinske šole, šolsko leto 82/
83. g-53203

Smole Andreja, Žubina 9, Veliki Gaber,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Trebnje. s-53215

Smolej Erika, Svetinova 3, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 961175.
g-53161

Smrdel David, Kal 100, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 12316. p-53036

Snedic David, Orehovlje 1 A, Kranj, spri-
čevalo 1. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje Agroživilske šole v Ljublja-
ni. s-53285

Spreizer Igor, Volaričeva ulica 14, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za računalniš-
tvo, izdana leta 1986. s-53018

Stepišnik Ines Danijela, Milavčeva 6,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
9668, izdala UE Brežice. p-53011

Strniša Uroš, Glavni trg 25, Kranj, dovo-
lilnica za promet na območju mestnega je-
dra občine Kranj, reg. št. avtomobila je LJ
U 8 - 414. s-53113

Svetanič Milan, Vadarci 6, Bodonci,
spričevalo, št. 157 z dne 14. 12. 1981 Šole
za poklicne voznike na Ježici. g-53346

Svetek Irena, Mirje 1, Ljubljana, indeks
Filozofske fakultete v Ljubljani. s-53152

Svetko Jožef, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2152,
izdala UE Velenje. p-53091

Šabanovič Žaklina, Klavže 24, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 5935678, izdala UE
Tolmin. p-53095

Šabič Slavica, Rožna ul. 40, Kočevje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo v Ljubljani. g-53245

Šakič Igor, Brezje 18, Brezje, vozniško
dovoljenje, kat. AGH. g-53025

Šantelj Ljudmila, Hrašce 85, Postojna,
spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole,
izdana na ime Jurca Ljudmila. g-53017

Šemen Petra, Ul. heroja Marincija 4, Ko-
čevje, spričevalo 1. letnika Srednje agroži-
vilske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
s-53286

Širca Draga, Pod Sedovnikom 25, Seža-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole šiviljske šole v Izoli, št. 11, izdano leta
1971, na ime Ukmar Draga. s-53121

Šircelj Maja, Velika stara vas 12 a, Gro-
suplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 4766.
s-53070

Škaper Cvetka, Travniška 19, Černelav-
ci, vozniško dovoljenje, št. 03214. p-53087

Škoda jožica, Podgora 45, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 30826.
g-53316

Školnik Saša, Alešovčeva ulica 25, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Cene Štupar,
izdano leta 1995. s-53103

Škrbič Aleksandra, Štefana Kovača 29,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
razredu, št. 3T6 Strojno tekstilne šole v Mur-
ski Soboti, izdano leta 1993. p-53056

Šmalc Aleš, Iška loka 47, Ig, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gostinskešole v
Novem mestu, izdano leta 1993.

Šmid Mihael, Cesta talcev 8/a, Jesenice,
spričevalo 3. letnika SKCPŠ, šolsko leto 92/
93. g-53341

Španger Aljoša, Auber 29, Sežana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola, let-
nik 1994. g-53117

Štefanič Bojan, Trata XIV720, Kočevje,
delovno knjižico, ser. št. 0222304, reg. št.
42/92. p-53005

Štritof Polonca, Sp. Stranje 17/d, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19093. s-53029

Štrukelj Skubic Olga, Log, Molska c. 1
A, Brezovica, vozniško dovoljenje, št. 9783.
g-53329

Šušteršič Marjetka, Žužemberk, Žužem-
berk, vozno karto na relaciji Žužemberk -
Ljubljana. s-53310

Tegelj Marko, Vodnikova cestas 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930532, reg. št. 104804. s-53309

Teran Miha, Senično 68, Križe, spriče-
valo Srednje strojne šole v Kranju, šolsko
leto 1991/92. g-53226

Tomažič France Joško, Tischlerjeva uli-
ca 9, Ljubljana, carinsko deklaracijo, št.
13551. s-53187

Toner Novak, Voljčeva cesta 1, Vrhni-
ka, delovno knjižico. s-53149

Trelc Pavel, Savska Loka 9, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736642,
reg. št. 36579, izdala UE Kranj. g-53144

Trivudža Borislav, Zlato polje 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810184, reg. št. 35692, izdala UE Kranj.
g-53131

Trobevšek Janez, Kamnik pod Krimom
9 a, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 205553, S 1026222, izdala UE
Ljubljana. s-53281

Tropan Robert, Devina 42, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16647. g-53038

Ušaj Erik, Preserje 31, Branik, preklic
vozniškega dovolenja, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 14/96. p-53018

Verdel Vanja, Plečnikova 12 b, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 34995. p-53075

Verderber Tomislav, Žiganja vas 1, Tr-
žič, zavarovalno polico, št. 367747. g-53106

Veršič Klemen, Idrijska ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595487, reg. št. 196676. s-53299

Vidic Damjan, Trg Rivoli 8, Kranj, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske šo-
le, šolsko leto 77/78. g-53153

Vidovič Simon, Lovrenc na Dravskem
polju 74 A, Lovrenc, spričevalo 3. letnika.
p-53040

Vignjević Milan, Bevkova ulica 7, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1044024. p-53023

Viher Marko, Gradišče 9, Sveti Tomaž,
spričevalo. p-53062

Viler Drago, Šmarje 8/A, Šmarje, zava-
rovalno polico, št. 0367757. g-53264

Volkar janez, Prevoje pri Šentvidu 17,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 4989. s-53219

Vrankar Gregor, Gorenjska cesta 13,
Mengeš, spričevalo 2. letnika Trgovske šole
v Kranju, izdano leta 1995. s-53100

Vrbinc Mojca, Šišenska cesta 60, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934629, reg. št. 144836. s-53140

Vujovič Siniša, Fazanska 8, Portorož,
vozniško dovoljenje, št. 11528, izdala UE
Piran. g-53115

Vulić Ivica, Cankarjeva 78, Nova Gori-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonom-
sko komercialne šole, šolsko leto 91/92.
g-53302

Wirth Lea, Mariborska 64, Celje, matu-
ritetno spričevalo Upravno administrativne
šole. g-53179

Zadravec Štefan, Križevci pri Ljutome-
ru, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4056, izdala UE Ljutomer. p-53057

Založnik Jasna, Nova Cerkev 45/A, No-
va cerkev, spričevalo. p-53076

Zaplotnik Katarina, Golnik, vozovnico,
izdal Alpetour Škofja Loka. g-53343

Zdovc Gregor, Rafolče 16 A, Lukovica,
indeks Pravne fakultete v Ljubljani. s-53013

Zemljič Robert, Ljutomerska 7, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6730.
p-53088

Zidar Miha, Tončka Dežmana 8, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje elčektro in-
strojne šole v Kranju. g-53159

Zorč Aurelijo Zlatko, Pot na Fužine 29,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Hotelske šole v Ljubljani, izdal Gostinski
šolski center leta 1972. s-53060

Zupančič Janez, Ulica nadgoriških bor-
cev 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 8264. s-53158

Žagar Jure, Livold 27/a, Kočevje, hra-
nilno knjižico, št. 139971. g-53160

Žnidar Valerija, Partizanska 36, Šenčur,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za ekonomsko in družboslovno usmeritev,
izdano leta 1992. s-53078

Žunić Vladka, Celovška 122, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Hinko Smrekar,
izdano leta 1993. s-53139

Žunter Primož, Brodarjev trg 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
75563, reg. št. 7913. s-53272

Žust Darinka, Podroje 19, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6865, izdala UE Litija. s-53007

Zelko Andrej, Spodnja Draga 20 A,
Ivančna Gorica, delovno knjižico. s-53010
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Pravkar izšlo!

dr. Boris Strohsack

OBLIGACIJSKA RAZMERJA III
Druga spremenjena in dopolnjena izdaja

Med uspešnice založniškega programa ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

vsekakor sodijo knjige dolgoletnega sodnika in bivšega predsednika slovenskega vrhovne-

ga sodišča prof. dr. Borisa Strohsacka o obligacijskih razmerjih. Tokrat smo drugič izdali

njegovo tretjo knjigo z naslovom OBLIGACIJSKA RAZMERJA III. Kakor poudarja

avtor, vse tri  knjige sestavljajo zaključeno celoto o tako imenovanem splošnem delu

zakona o obligacijskih razmerjih. Namenjene pa so vsem tistim, ki želijo preizkusiti svoja

teoretična znanja o obligacijah v praksi.

Državni zbor se bo lotil sprejemanja prvega slovenskega obligacijskega zakonika šele leta

1997. Dosedanje delo pri pripravi tega obsežnega zakona pa je, opozarja avtor knjig,

pokazalo, da temeljnih inštitutov obligacijskega prava ne bo treba bistveno spreminjati.

ZOR je v bistvu moderen zakon, saj je vključen v sodobne tokove obligacijskega prava.

Zato bo treba nov zakonik le ustrezno prilagoditi lastninskemu konceptu in s tem novemu

pravnemu sistemu. To spoznanje je tudi opogumilo prof. dr. Strohsacka in založnika, da

sta pripravila nove izdaje priročnikov, ki naj bi zapolnili vrzel do uveljavitve slovenskega

obligacijskega zakonika.

Nekatera poglavja knjig je avtor napisal na novo, dopolnil je sodno prakso, v opombah pa

so omenjene rešitve, ki jih ponuja predlog obligacijskega zakonika.

10300 OBLIGACIJSKA RAZMERJA I – tretja spremenjena in dopolnjena izdaja (cena 1743 SIT)

10341 OBLIGACIJSKA RAZMERJA II – Odškodninsko pravo in druge neposlovne

obveznosti - tretja spremenjena in dopolnjena izdaja (cena 3360 SIT)

10342 OBLIGACIJSKA RAZMERJA III – druga spremenjena in dopolnjena izdaja (cena 1890 SIT)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


