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Popravek

V Uradnem listu RS, št. 47/96 z dne
29. VIII. 1996, na strani 3372, Rg-30740,
se  pri  subjektu  vpisa  GRADIS  FINAN-
CE  LJUBLJANA,  znesek  pravilno  glasi
10,000.000 SIT.

CELJE

Rg-11665

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03705 z dne 9. 2. 1995 pri subjek-
tu vpisa SUGROS, d.o.o., Trgovsko pod-
jetje Celje, Cesta v Trnovlje 10 a, pod
vložno št. 1/03377/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5557640
Dejavnost se razširi na: gostinske storitve.
Dejavnost se odslej glasi: gostinske sto-

ritve; trgovina na drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok;
skladiščenje globoko zmrznjenih proizvo-
dov v hladilnicah; trgovina na debelo z bla-
gom vseh trgovskih strok; skladiščne stori-
tve; storitve tehtanja v javnem prometu na
mostni tehtnici; posredniške, agencijske, za-
stopniške in komisijske storitve v prometu
blaga in storitev.

Rg-14099

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00434 z dne 4. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa STRIGIDA, podjetje za finančne
in video storitve, d.o.o., Trubarjeva 50,
Celje, pod vložno št. 1/03848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, dejavnosti, zastopnika in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5612829
Firma: STRIGIDA, podjetje za audio

in video storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,816.800 SIT
Ustanovitelja: Ručigaj Matjaž, Celje,

Trubarjeva 50, vstop 20. 3. 1992, vložek
1,208.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Krempuš Vinko, Celje, Pokopališka 2, vs-
top 20. 3. 1992, vložek 608.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ručigaj Matjaž, razrešen 7. 4. 1994.

Dejavnost se dopolni in se sedaj glasi:
menjalniški posli; kinematografija; avdio in
video storitve; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev; trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki
vseh trgovskih strok, turistična agencija; go-
stinske storitve (krčme, bifeji, bari...); stori-
tve upravljanje stanovanj in stanovanjskih
hiš; gradbeni inženiring; instalacijska dela in
zaključna dela v gradbeništvu; proizvodnja
porcelana in keramike; kovinsko predeloval-
na dejavnost; predelava plastičnih mas; pro-
izvodnja končnih lesenih izdelkov; komisij-
ski posli na področju prometa blaga in stori-
tev; prevoz blaga in potnikov v cestnem pro-
metu; špedicija; obrt in osebne storitve; sto-
ritve reklame in propagande; računalniške
informacije; rent-a-car; storitve fotokopira-
nja, razmnoževanja in druge neomenjene sto-
ritve.

Rg-16471
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00577 z dne 11. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa VENI, proizvodnja, inženiring,
trgovina, d.o.o., Krakovo 16, Radeče, pod
vložno št. 1/01668/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
ne pogodbe, povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe in spremembo dejavnosti
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5359864
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Venčeslav, Rade-

če, Krakovo 16, vstop 16. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: projekti-
ranje gradbenih in drugih objektov; inženi-
ring, in sicer organizacija in posredovanje
pri gradnji kompletnih gospodarskih in dru-
gih objektov; prevoz blaga in potnikov v
cestnem prometu; trgovina z živilskimi pro-
izvodi vseh trgovskih strok na debelo in
drobno; proizvodnja zrakoplovnih sredstev.

Tako se dejavnost družbe sedaj glasi: iz-
delovanje transportnih naprav za potrebe
vseh vrst proizvodnje; proizvodnja kovinskih
stavbnih in drugih konstrukcij; strojna indu-
strija, od tega: proizvodnja drugih strojev in
naprav (brez električnih in kmetijskih); izde-
lava raznovrstnih kovinskih izdelkov; pro-
jektiranje gradbenih in drugih objektov, in-
ženiring, in sicer organizacija in posredova-
nje pri gradnji kompletnih gospodarskih in
drugih objektov; trgovina z živilskimi in ne-
živilskimi proizvodi vseh trgovskih strok na
debelo in drobno; zastopanje in posredova-
nje v prometu blaga in storitev; prevoz blaga
in potnikov v cestnem prometu; proizvodnja
zrakoplovnih sredstev.

Rg-18248

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01258 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu
vpisa RBM COMMERCE, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo, obnovo, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Letuš 139, Šmartno ob Pa-
ki, pod vložno št. 1/03409/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo fir-
me, sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5557941
Firma: RBM COMMERCE, podjetje

za trgovino, obnovo, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o.

Skrajšana firma: RBM COMMERCE,
d.o.o.

Sedež: Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki

Osnovni kapital: 6,012.000 SIT
Ustanovitelj: Razbornik Marjan, Šmart-

no ob Paki, Letuš 139, vstop 5. 12. 1991,
vložek 6,012.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 742 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
744 ekonomska propaganda; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
151 Proizvodnja, predelava in konzervira-
nje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov;
153 Predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 159 Proizvodnja pijač; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom.

Rg-19799

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01351 z dne 13. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRIAS, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Žalec, Ulica Sa-
vinjske  čete  14,  Žalec,  pod  vložno  št.

Št. 0001/2-6-63/96-2 Ob-2882

Civilna iniciativa za Slovenijo, Ziherlo-
va 10, Ljubljana, s skrajšanim imenom stran-
ke Civilna iniciativa in kratico imena stran-
ke CIS, je vpisana v register političnih
strank dne 5. 9. 1996, pod zap. št. 32.

Register političnih
organizacij

Sodni register
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1/04481/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5656982

Rg-20197

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00695 z dne 7. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa AVTOVID, Trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Globoče 14, Vojnik,
pod vložno št. 1/01139/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5333458
Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelja: Videnšek Adolf, Vojnik,

Globoče 14 b, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,191.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Videnšek Tomislav, Vojnik, Globoče 14 b,
vstop 26. 12. 1989, vložek 441.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-20211

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01237 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa “ORIENTCO”, podjetje za eko-
nomsko komercialne storitve, d.o.o., Ce-
lje, pod vložno št. 1/00882/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spre-
membo zastopnika in uskladitve dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5306027
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelj: Jodeh Mohamed, Vojnik,

Petelinškova 6, vstop 7. 11. 1989, vložek
1,540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jodeh Mohamed, imenovan 18. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja.

Rg-22259

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00792 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa KIV ING, inženiring in poslovne

storitve, d.o.o., Vransko, pod vložno št.
1/04729/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sklenitev podjetniške pogodbe s temi-
le podatki:

Firma: KIV ING, inženiring in poslov-
ne storitve, d.o.o., Vransko

Rg-23641

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01374 z dne 27. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa LUKEC, d.o.o., Velenje, Kar-
deljev  trg  3,  Velenje,  pod  vložno  št.
1/03595/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5689678
Osnovni kapital: 1,508.180 SIT
Ustanovitelja: Gostečnik Drago, Velenje,

Šalek 98, vstop 20. 1. 1992, vložek 754.090
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špegelj Ru-
dolf, Velenje, Kardeljev trg 3, vstop 20. 1.
1992, vložek 754.090 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-23642

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00600 z dne 22. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa RADEX, Računovodske in po-
slovne storitve, d.o.o., Škapinova 13, Ce-
lje, pod vložno št. 1/04739/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki ter spremembo vložka usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 5685931
Osnovni kapital: 1,589.099 SIT
Ustanoviteljica: Radivojevič Metka, Ce-

lje, Škapinova 13, vstop 29. 4. 1992, vložek
1,589.099 SIT, odgvornost: ne odgovarja.

Rg-23643

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00955 z dne 22. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa IRLES, lesno-predelovalno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Poljane 38, Re-
čica ob Savinji, pod vložno št. 1/05844/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki in vložka ustano-
vitelja s temile podatki:

Matična št.: 5795117
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hriberšek Jože, Rečica ob

Savinji, Poljane 38, vstop 20. 4. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23644

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01397 z dne 22. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa GORSO, storitve in trgovina,
d.o.o., Celje, Gregorčičeva 5/a, pod vlož-
no št. 1/03947/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme,
sedeža in družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5609577
Firma: GORSO, storitve in trgovina,

d.o.o., Celje, Škvarčeva 4

Skrajšana firma: GORSO, d.o.o., Celje,
Škvarčeva 4

Sedež: Celje, Škvarčeva 4
Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanoviteljica: Gornik Sonja, Celje,

Vojkova 1, vstop 10. 4. 1992, vložek
1,534.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23646

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01709 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa FI LES, Lesna proizvodnja,
trgovina in prevozi, d.o.o., Velenje, pod
vložno št. 1/03567/00 vpisalo v sodni regis-
ter tega sodišča uskladitve z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme,
duržbene pogodbe in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5598958
Firma:  FI  LES,  Lesna  proizvodnja,

trgovina in prevozi, d.o.o.
Skrajšana firma: FI LES, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,570.220 SIT
Ustanovitelja: Friškovec Ivan, Velenje,

Škale 59, vstop 13. 1. 1992, vložek 789.110
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Friškovec
Jožefa, Velenje, Škale 59, vstop 22. 4. 1994,
vložek 781.110 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23647

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01770 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELLE - BIRO, d.o.o., Laško,
Podjetje za finančne, računovodske in ko-
mercialne storitve, Čopova 8, Laško, pod
vložno št. 1/04792/0 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža, družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5693284
Firma: ELLE - BIRO, podjetje za fi-

nančne, računovodske in komercialne sto-
ritve, d.o.o., Laško, Trubarjevo nabrežje
3

Sedež: Laško, Trubarjevo nabrežje 3
Osnovni kapital: 1,500.138,10 SIT
Ustanoviteljici: Šauberger Marija, vstop

8. 4. 1992 in Šauberger Alenka, vstop 25. 4.
1994, obe iz Laškega, Čopova ulica 8, vlo-
žili po 750.069,05 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šauberger Marija, razrešena 25. 4.
1994; direktorica Šauberger Alenka, ime-
novana 25. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-23649

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00315 z dne 20. 7. 1995 pod št.
vložka 1/06410/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev komanditne druž-
be s temile podatki:

Matična št. 5897530
Firma: ANDI Ocvirk, družba za trgo-

vino,  svetovanje  in  posredovanje,  k.d.,
Rimske Toplice

Skrajšana  firma:  ANDI  Ocvirk,  k.d.,
Rimske Toplice
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Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Rimske Toplice, Globoko 16 d
Ustanovitelja: Ocvirk Andrej, Rimske

Toplice, Globoko 16 d, vstop 14. 3. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Ocvirk Magda, Rimske Toplice, Glo-
boko 16 d, vstop 14. 3. 1995, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Ocvirk Andrej, imenovan 14. 3. 1995,
zastopa družbo kot komplementar brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
6024 Cestni tovorni promet; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 9304 Po-
grebne storitve.

Rg-23650

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01749 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa EDICOM, export-import, tr-
govina in storitve, d.o.o., Šentjur, Prija-
teljeva 12, pod vložno št. 1/05871/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitve
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in z novimi vložki, spremembo firme, po-
slovnih deležev in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5796067
Firma: EDICOM, izvoz-uvoz, trgovina

in storitve, d.o.o., Šentjur
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kolar Blaž in Kolar Jože,

oba iz Šentjurja, Prijateljeva 12, vstopila
7. 7. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kolar Blaž, razrešen 21. 4. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-23653

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01425 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZAMERNIK, trgovina, komer-
cialni posli in inženiring, d.o.o., Ljubno
ob Savinji, Janezovo polje 34, pod vložno
št. 1/04577/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5658047
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zamernik Anton, Ljubno

ob Savinji, Janezovo polje 34, vstop 15. 9.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-23655

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00703 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  ROGAŠKA  VAS,  turistično

naselje in nega ostarelih občanov na do-
mu, d.o.o., Rogaška Slatina, Ratanska vas
18, pod vložno št. 1/05509/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
akta o ustanovitvi d.o.o. in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5755042
Osnovni kapital: 1,814.948 SIT
Ustanovitelj: Kene Martin, Rogaška Sla-

tina, Ratanska vas 18, vstop 18. 1. 1993,
vložek 1,814.948 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23656

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00904 z dne 22. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRIO, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Celje, Cesta na Dobro-
vo 94, pod vložno št. 1/05316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, spremembo dejavnosti, ak-
ta o ustanovitvi in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5754704
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelji: Rožman Zdenko, Celje,

Efenkova 46, vstop 8. 1. 1993, vložek
511.666,67 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bevc Jožef, Celje, Cesta na Dobrovo 94,
vstop 8. 1. 1993, vložek 511.666,67 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Košar Janko,
Celje, Ulica 29. novembra 29, vstop 8. 1.
1993, vložek 511.666,67 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bevc Jožef, razrešen 19. 4. 1994; direk-
tor Košar Janko, razrešen 19. 4. 1994.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: trgovina na debelo in
drobno živil in neživilskih proizvodov vseh
trgovskih strok; posredniški, zastopniški,
agencijski, komercialni, komisijski in kon-
signacijski ter špediterski posli na področju
prometa blaga in storitev; prevoz blaga v
cestnem prometu; predelava plastičnih mas;
proizvodnja strojev in naprav; proizvodnja
električnih strojev in naprav; proizvodnja
izdelkov iz lesa; nakup in prodaja nepre-
mičnin; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve; menjalniški posli; gostin-
ske storitve prehrane; druge gostinske stori-
tve; turistična agencija; storitve reklame in
ekonomske propagande; predelava in pro-
izvodnja mesa in mesnih izdelkov; sve-
čarstvo; izdelovanje raznovrstnih izdelkov;
računalniški inženiring; izobraževanje na
področju računalništva; žganje apna; servis
in popravilo motornih vozil; kovinsko pre-
delovalna dejavnost; izdelava in predelava
kemičnih izdelkov, kozmetike in kavčuka;
šiviljstvo; pletiljstvo; upravljanje z bazeni
in kopališči; organizacija plavalnih tečajev;
reševanje iz vode.

Rg-23657

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00674 z dne 21. 7. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  DOMPLAN,  Podjetje  za
upravljanje s hišami in poslovne storitve,
d.o.o.,  Rimske  Toplice,  pod  vložno  št.
1/03234/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, dejavnosti,
družbenika in povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5534500
Firma: DOMPLAN, Upravljanje s hi-

šami in poslovne storitve, d.o.o., Rimske
Toplice

Osnovni kapital: 1,564.659,60 SIT
Ustanovitelji: Knez Sonja in Knez Va-

nja, oba vstopila 3. 12. 1991; Knez Sergej
in Knez Aljoša, oba vstopila 11. 4. 1994,
vsi iz Rimskih Toplic, Globoko 8/e, vložili
po 391.164,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Knez Cvetko, izstop 11. 4. 1994.

Brišejo se naslednje dejavnosti: investi-
cijski nadzor pri gradnji in prenovi stano-
vanj ter stanovanjskih hiš in spremljajočih
objektov; cenitve gradbenih objektov in iz-
delava izvedeniških mnenj s področja grad-
beništva; računalniški in finančni inženi-
ring; opravljanje knjigovodskih in računo-
vodskih storitev za pravne in fizične osebe;
vodenje poslovnih knjig; nabava in prodaja
gradbenega in drugega materiala, stavbnih
elementov in druge opreme, potrebne za
gradnjo, rekonstrukcijo, popravilo ter vzdr-
ževanje stanovanj, stanovanjskih hiš in
spremljajočih objektov; svetovanje in stro-
kovne storitve pri reji, negi in oskrbi živali;
priprava in mešanje krmil za živinorejo; na-
bava in prodaja artiklov za rejo, nego in
oskrbo živali; urejanje in vzdrževanje oko-
lice objektov, zelenic in parkov; organizira-
nje celotnega inženiringa graditve stano-
vanj, stanovanjskih hiš in spremljajočih ob-
jektov od projektiranja in izdelave lokacij-
ske dokumentacije; zemljiško pravna
opravila za pridobivanje in pripravo stavb-
nih zemljišč; opravljanje pravnih storitev;
organizacija finančnega poslovanja, posre-
dovanje kreditnih linij, svetovanje na po-
dročju plasiranja kapitala in druge finančne
storitve; zemljiško-pravna opravila za vpis
lastnine v zemljiško knjigo.

Dejavnost je odslej naslednja: opravlja-
nje organizacijskih, finančnih, administra-
tivnih, tehničnih in plansko-programskih
storitev v zvezi z upravljanjem stanovanj,
stanovanjskih hiš, poslovnih prostorov in
poslovnih objektov; opravljanje upravniških
poslov v zvezi z upravljanjem stanovanj;
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; po-
sredovanje pri nakupu, prodaji in najemu
ter izposojanju nepremičnin; pridobivanje
lokacijskih in gradbenih dovoljenj; trgovina
na debelo in drobno z neživilskimi in živil-
skimi proizvodi vseh trgovskih strok; po-
sredovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; izdelava - projektiranje tehnične
dokumentacije, od tega izdelava projektov
etažne lastnine.

Rg-23658

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01392 z dne 4. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa MINI MARKETING, d.o.o., Tr-
govsko podjetje Stranice, pod vložno št.
1/05685/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5788935
Osnovni kapital: 1,566.700 SIT
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Ustanoviteljici: Ratej Olga, Stranice,
Stranice 120, vstop 18. 5. 1993, vložek
783.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šet Darja, Stranice, Stranice 114, vstop
20. 5. 1994, vložek 783.350 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ratej Niko, izstop 20. 5.
1994.

Rg-23660

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04378 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa OST, podjetje za storitve, tr-
govino in organizacijo, d.o.o., Žalec, pod
vložno št. 1/05668/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
ne pogodbe, povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5807590
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čehovin Andrej, Žalec, Ka-

juhova 14, vstop 18. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23661

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00744 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa AUTEM, trgovsko podjetje,
d.o.o., Petrovče 266, Petrovče, pod vložno
št. 1/04044/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo družbenika
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5635322
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanoviteljica: Spolenak Anton Zvon-

ko, izstop 18. 4. 1994; Spolenak Frančiška,
Petrovče, Petrovče 266, vstop 18. 4. 1994,
vložek 1,552.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Spolenak Anton Zvonko, razrešen
18. 4. 1994; direktorica Spolenak Frančiška,
imenovana 18. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-23663

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00941 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  FIDA,  Finančni  inženiring,
d.o.o., Celje, pod vložno št. 1/04419/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitve
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5794196
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelj: Kotnik Danilo, Celje, Val-

vazorjeva 42, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23666

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00963 z dne 28. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ITZ, d.o.o., Inženiring v stroj-
ništvu,  trgovinske  storitve,  zastopstvo,
Celje, pod vložno št. 1/03393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki, spremembo družbenikov in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5560080

Osnovni kapital: 1,676.852 SIT
Ustanovitelja: Prešern Slavko, Celje, Ko-

šnica 37, vstop 10. 9. 1991, vložek 920.926
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Černak Fe-
liks, izstop 20. 12. 1993; Prešern Erika, Ce-
lje, Košnica 37, vstop 18. 4. 1994, vložek
755.926 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černak Feliks, razrešen 20. 12. 1993.

Rg-23668

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 93/02065 z dne 28. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa INSTOR STORITVE, d.o.o.,
Velenje, pod vložno št. 1/04837/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5701716
Firma: INSTOR STORITVE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,505.626 SIT
Ustanovitelja: INSTOR, Podjetje za

opravljanje intelektualnih storitev, d.o.o.,
Velenje, Efenkova 6a, vstop 4. 4. 1992, vlo-
žek 150.562,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ocepek Jelka, Velenje, Podkraj 6 B,
vstop 4. 4. 1992, vložek 1,355.063,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23669

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00739 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  TEMPRA,  d.o.o.,  Trgovina,
proizvodnja, zunanja trgovina, Prijate-
ljeva 13, Celje, pod vložno št. 1/05297/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5740193
Osnovni kapital: 1,867.000 SIT
Ustanovitelj: Vrečko Primož, Celje, Pri-

jateljeva 13, vstop 18. 12. 1992, vložek
1,867.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23670

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00731 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  STRAŠEK,  mednarodno  tr-
govsko podjetje, d.o.o., Celje, Trubarjeva
14, pod vložno št. 1/05675/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5842760
Osnovni kapital: 1,650.431 SIT
Ustanovitelj: Vogrin Dušan, Celje, Tru-

barjeva ulica 14, vstop 22. 3. 1993, vložek
1,650.431 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23671

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00740 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa EUROMARK, proizvodnja, tr-
govina, intelektualne storitve, d.o.o., Ce-
lje, pod vložno št. 1/04066/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5649498

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kužner Miloš ml., Celje,

Grčarjeva 12, vstop 31. 3. 1992, vložek
121.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kužner Miloš, st., Celje, Grčarjeva 12, vs-
top 7. 5. 1993, vložek 1,378.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-23672

Okrožno  sodišče  v  Celju  je  s  skle-
pom Srg št. 94/01718 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa T.M.P., trgovina, d.o.o.,
Velenje, pod vložno št. 1/03836/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitve
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje  osnovnega  kapitala  s  temile  po-
datki:

Matična št.: 5647398
Osnovni kapital: 1,638.464 SIT
Ustanovitelja: Pokleka Milan, vložek

1,214.464 SIT, in Pokleka Terezija, vložek
424.000 SIT, oba iz Velenja, Stantetova 5,
vstopila 16. 11. 1993, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-23674

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01355 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa KONTING, Podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Laško, pod vložno
št. 1/04244/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la družbe iz sredstev družbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5661650
Osnovni kapital: 1,877.000 SIT
Ustanovitelj: Vodišek Anton, Laško, Ki-

dričeva 2, vstop 7. 4. 1992, vložek 1,877.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23675

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01384 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa TEHNOKON, d.o.o., storitve-
no, proizvodno in trgovsko podjetje, Slo-
venske Konjice, pod vložno št. 1/05526/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5765234
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelja: Kolar Silvo in Kolar Ma-

teja, oba iz Slovenskih Konjic, Kajuhova 4,
vstopila 10. 5. 1993, vložila po 753.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23676

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00608 z dne 23. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa Cestno podjetje Celje, p.o., Ce-
lje, Lava 42, pod vložno št. 1/03062/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5143241
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-

menšek Andrej, razrešen kot generalni di-
rektor 19. 5. 1995; Umek Jože, Celje, Ron-
kova 14, razrešen kot direktor 19. 5. 1995
in imenovan za generalnega direktorja, ki
zastopa brez omejitev, do vpisa lastninske-
ga preoblikovanja oziroma za dobo enega
leta.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 54 – 27. IX. 1996 Stran 3825

Rg-23677

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04019 z dne 17. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa KATJA, storitve in trgovina,
d.o.o.,  Grobelno,  Bodriša  vas  1/a,  pod
vložno št. 1/05543/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
nikov, zastopnika, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5876150

Osnovni kapital: 2,585.000 SIT

Ustanovitelja: Sivka Zdenka, izstop
5. 12. 1994; Pahole Jože in Sivka Anton,
oba iz Grobelnega, Bodriša vas 1/a, vstopila
5. 12. 1994, vložila po 1,292.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sivka Zdenka, razrešena 5. 12.
1994; direktor Pahole Jože, imenovan 5. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 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;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, 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; 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-23678

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03509 z dne 22. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa Cestno podjetje Celje, p.o., Ce-
lje, Lava 42, pod vložno št. 1/03062/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. . 5143241
Dejavnost podjetja se razširi za: zasto-

panje in posredovanje pri prodaji in nakupu
nepremičnin; razvojno-raziskovalne stori-
tve.

Dejavnost se odslej glasi: gradnja, re-
konstrukcija in obnavljanje cest; gradnja,
rekonstrukcija in popravilo železniških in
cestnih mostov, nadvozov, podvozov in via-
duktov; gradnja hidrogradbenih in drugih
objektov nizke gradnje (objekti odvodnja-
vanja, oporni in podporni zidovi, rekreacij-
ske površine, zunanje ureditve objektov);
storitve z gradbeno mehanizacijo in storitve
asfaltiranja ter betoniranja; prevoz blaga v
cestnem prometu; izdelava prometne signa-
lizacije za opremo cest; proizvodnja asfalt-

nih zmesi in betonskih mešanic, litih in barv-
nih asfaltov, hladnih mas za krpanje poško-
dovanih cestišč ter reciklaža asfaltov; pro-
izvodnja in obdelava kamna; proizvodnja
gramoza in peska; proizvodnja mikrofrak-
cij; proizvodnja predizdelanih gradbenih
elementov (betonski robniki, plošče, smer-
niki); popravila in vzdrževanje cestno mo-
tornih vozil in gradbene mehanizacije; sto-
ritve gradbenega ključavničarstva; pro-
izvodnja delovnih naprav za zimsko službo:
bočni snežni odmetalci in snežni plugi (kot
traktorski priključki), oprema za mokro so-
ljenje s kalcijevim kloridom; projektiranje
cest; nudenje gostinskih storitev domačim
in tujim gostom; gospodarsko svetovanje in
storitve; drugo izobraževanje; knjigovodske
storitve; trgovina z neživilskimi proizvodi
na drobno; strojno ohrapavljanje cest; za-
stopanje in posredovanje pri prodaji in na-
kupu nepremičnin; razvojno-raziskovalne
storitve.

Rg-23679

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01674 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa OKRAS, trženje in storitve,
d.o.o., Celje, Vrunčeva 26, pod vložno št.
1/03322/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti, družbene
pogodbe, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5548861
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Simonič Marina, vstop 9. 1.

1992 in Simonič Franc, vstop 19. 12. 1992,
oba iz Celja, Opekarniška 8/b, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: trgovina na debelo
živil in neživilskih proizvodov vseh trgov-
skih strok v tranzitu; trgovina na drobno
živil in neživilskih proizvodov vseh trgov-
skih strok s premično prodajalno in po kata-
logu; posredništvo, zastopanje, špedicijski,
komercialni, leasing, konsignacijski, agen-
cijski in komisijski posli v prometu blaga in
storitev; prevoz blaga v cestnem prometu;
knjigovodske storitve; poslovne storitve; fi-
nančno svetovanje; ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke storitve; storitve rekla-
me in ekonomske propagande; založniška
dejavnost; turistična agencija; oddajanje v
najem vozil brez voznika - rent a car; pre-
voz potnikov s taksi avtomobili; storitve v
cestnem prometu: - vlečna služba; menjal-
niški posli; gostinske storitve prehrane; dru-
ge gostinske storitve; gostinske storitve na-
stanitve; prirejanje sejmov in razstav; ma-
nagerske storitve na področju kulturnega in
umetniškega ustvarjanja; dejavnost s po-
dročja vizualnih komunikacij; industrijsko
oblikovanje in design; posredovanje pri pro-
metu z nepremičninami; svetovanje na po-
dročju organizacije poslovanja, informati-
ke, investicij, računalništva; gradbeni inže-
niring; avto šola; servis: popravilo in vzdr-
ževanje motornih vozil; kemično čiščenje
oblačil, perila in konfekcije; izdelovanje
drobnih predmetov iz lesa, kovine, plastike,
umetnih mas, kamna, usnja, papirja in gu-
me; proizvodnja zgotovljenih tekstilnih pro-
izvodov.
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Rg-23680

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04337 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa YURKO, storitve in trgovina,
d.o.o., Laško, Cesta v Debro 21, pod vlož-
no št. 1/04757/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
dejavnosti, družbenikov, zastopnika, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5843545
Firma: MB PLANING, proizvodnja, in-

ženiring, trgovina, d.o.o., Šempeter 45/a,
Šempeter

Skrajšana firma: MB PLANING, d.o.o.,
Šempeter 45/a, Šempeter

Sedež: Šempeter, Šempeter 45/a
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT

Ustanovitelji: Krajnc Janez, izstop 22. 4.
1994; Žnidarčič Alojz, vložek 453.333,33
SIT; Žnidarčič Helena, vložek 853.333,33
SIT; Žnidarčič Bojan, vložek 333.333,33
SIT vsi iz Šempetra, Šempeter 45/a, vstopili
22. 4. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnc Janez, razrešen 22. 4. 1994;
direktor Žnidarčič Bojan, imenovan 22. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: strojni in elektro in-
ženiring; projektiranje elektro inštalacij;
drugo projektiranje; ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke storitve; raziskovalno-
razvojne storitve; poslovno svetovanje; tr-
govina na debelo in drobno ter v tranzitu
živilskih in neživilskih proizvodov vseh tr-
govskih strok; posredniški, zastopniški,
agencijski, komercialni, komisijski, konsig-
nacijski in špediterski posli na področju pro-
meta blaga in storitev; prevoz blaga in pot-
nikov v cestnem prometu.

Rg-23681

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00723 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa BARGO, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Celje, Trnovlje 103, pod
vložno št. 1/04418/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža in naziva
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5682967
Firma: BARGO, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Celje, Trnovlje, Obrt-
na ulica 25

Skrajšana firma: BARGO, d.o.o., Celje,
Trnovlje, Obrtna ulica 25

Sedež: Celje, Trnovlje 103, Obrtna uli-
ca 25

Osnovni kapital: 1,547.450,40 SIT

Ustanovitelja: Golec Ivan in Golec Tere-
zija, oba iz Celja, Trnovlje, Obrtna ulica 25,
vstopila 25. 3. 1992, vložila po 773.725,20
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Golec Terezija, razrešena kot po-
močnica direktorja 15. 4. 1994 in imenova-
na za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-23682

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00713 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa AVTO AHTIK, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Celje, Trnovlje, Obrtna ce-
sta 23, pod vložno št. 1/05455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5746477
Osnovni kapital: 1,529.617,72 SIT
Ustanovitelj: Ahtik Marjan, Celje, Gr-

čarjeva ulica 14, vstop 1. 3. 1993, vložek
1,529.617,72 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23684

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02075 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa JOCO, inženiring in gradbena
operativa, d.o.o., Celje, Prekorje 59/a, pod
vložno št. 1/03280/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in spremem-
bo  akta  o  ustanovitvi  d.o.o.  s  temile
podatki:

Matična št.: 5608333
Osnovni kapital: 3,707.946 SIT
Ustanoviteljica: Krmpotić Katica, Škof-

ja vas, Prekorje 59/a, vstop 10. 9. 1993, vlo-
žek 3,707.946 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23685

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00325 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa GORENJE FINING, borzna - lea-
sing hiša, d.o.o., Prešernova 8, Velenje,
pod vložno št. 1/03894/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5600235
Ustanovitelji: Roškar Bernarda, Velenje,

Šenbriška cesta 31, vstop 23. 12. 1991, vlo-
žek 35.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šibakovski Branko, Žalec, Bevkova 8, vs-
top 23. 12. 1991, vložek 281.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tičić Andjelko,
Velenje, Kardeljev trg 1, vstop 23. 12. 1991,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zupanc Darko, Celje, Heroja Rojška
19, vstop 23. 12. 1991, vložek 927.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gorenje Finan-
ce, d.o.o., Prešernova 8, Velenje, vstop
23. 12. 1991, vložek 1,301.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Jamnikar Matjaž, iz-
stop 7. 12. 1992.

Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1995: 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5261 Trgovina na drobno po pošti.

Rg-23686

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00402 z dne 5. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa GORENJE FINING, borzna - lea-
sing hiša, d.o.o., Prešernova 8, Velenje,
pod vložno št. 1/03894/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, po-
večanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, spremembo družbenikov, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5600235
Firma: A FINING, storitve in trgovina,

d.o.o., Prešernova 8, Velenje
Skrajšana firma: A FINING, d.o.o., Ve-

lenje
Osnovni kapital: 41.513.696,71 SIT
Ustanovitelji: Roškar Bernarda, Velenje,

Šenbriška cesta 31, vstop 23. 12. 1991, vlo-
žek 408.829,31 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šibakovski Branko, Žalec, Bevkova
8, vstop 23. 12. 1991, vložek 3,282.315,36
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tičić And-
jelko, Velenje, Kardeljev trg 1, vstop 23. 12.
1991, vložek 116.808,38 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zupanc Darko, Celje, Heroja
Rojška 19, vstop 23. 12. 1991, vložek
37,705.743,66 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gorenje Finance, d.o.o., Prešernova
8, Velenje, izstop 14. 2. 1995; Gorenje Gos-
podinjski aparati, d.o.o., Partizanska 12, Ve-
lenje, izstop 14. 12. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šibakovski Branko, razrešen 11. 4. 1995;
prokurist Zupanc Darko, razrešen 11. 4.
1995 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Hrnčič
Brigita, imenovana 11. 4. 1995, Velenje,
Janka Ulriha 34, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-23687

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00669 z dne 24. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa Cestno podjetje Celje, p.o., Ce-
lje, Lava 42, pod vložno št. 1/03062/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitve z zakonom o gospodarskih druž-
bah, ustanovitelje, osnovni kapital, člane
nadzornega sveta in uskladitve s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo fir-
me in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5143241
Firma:  Cestno  podjetje  Celje,  d.d.,

Celje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 643,570.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova ulica 28, vstop 19. 5. 1995,
vložek 63,690.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 19. 5. 1995,
vložek 31,840.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja RS, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vstop 19. 5. 1995, vložek
31,840.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; delavci na podlagi interne razdelitve,
vstopili 19. 5. 1995, vložili 128,710.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; delavci
na podlagi notranjega odkupa, vstopili 19. 5.
1995, vložili 140,640.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; Sklad za razvoj - za prodajo
delnic, Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vstop
19. 5. 1995, vložek 194,400.000 SIT, odgo-
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vornost: ne odgovarja; Sklad za razvoj - za
program notranjega odkupa, vstop 19. 5.
1995, vložek 52,450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor Kočevar Bogdan, razrešen 19. 5. 1995
kot direktor Obrata Gradnje; direktor Ven-
gust Vili, razrešen 19. 5. 1995 kot direktor
Obrata Vzdrževanje mehanizacije; direktor
Kerstein Aleksander, razrešen 19. 5. 1995 kot
direktor Obrata asfalt kamnolom; direktor
Steble Ivo, razrešen 19. 5. 1995 kot direktor
gospodarsko računskega sektorja; direktor
Krašovic Ivan, razrešen 19. 5. 1995 kot po-
močnik glavnega direktorja podjetja; direk-
tor Vengust Marjan, razrešen 19. 5. 1995 kot
direktor sektorja komerciale; član uprave
Vengust Marjan, imenovan 19. 5. 1995, Ce-
lje, Kačeva 2/a, je pooblaščen za zastopanje
družbe skupno s predsednikom uprave le pri
sklepanju poslov s področja komerciale; član
uprave Steble Ivo, imenovan 19. 5. 1995, Ce-
lje, Trnovlje 136, je pooblaščen za zastopa-
nje družbe skupno s predsednikom uprave le
pri sklepanju poslov s področja financ in ra-
čunovodstva; predsednik Krašovic Ivan, ime-
novan 19. 5. 1995, Polzela, Polzela 79/a, za-
stopa brez omejitev kot namestnik predsed-
nika uprave; Umek Jože, Celje, Ronkova 14,
razrešen kot generalni direktor 19. 5. 1995 in
imenovan za predsednika, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995: 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1421 Pridobivanje gramo-
za in peska; 1440 Pridobivanje soli; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozil;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5551 Sto-
ritve menz; 6024 Cestni tovorni promet; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-23688

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03548 z dne 31. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MIHA PIN-
TAR TOLEDO Velenje, Velenje, Kidri-
čeva 21, pod vložno št. 1/05070/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
imena s temile podatki:

Matična št.: 5088216
Firma: OSNOVNA ŠOLA MIHE PIN-

TARJA TOLEDA

Rg-23690

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00565 z dne 25. 8. 1995 pri sub-

jektu vpisa COMERCE, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Žalec, pod vložno št. 1/03141/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenika, firme, zastopnika
in povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5531624
Firma: COMERCE, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: COMERCE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Horvat Alojz, izstop

12. 4. 1994; Horvat Natalija Doloris, Žalec,
Kvedrova 21, vstop 12. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Alojz, razrešen 12. 4. 1994;
direktorica Horvat Natalia Doloris, imeno-
vana 12. 4. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-23696

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94700751 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa GEA TEAM, Podjetje za trže-
nje, ekonomiko in organizacijo poslova-
nja,  d.o.o.,  Velenje,  pod  vložno  št.
1/06202/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbene pogodbe, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembo firme in družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka s temile po-
datki:

Matična št.: 5829453
Firma: GEA TEAM, podjetje za trže-

nje, ekonomiko in organizacijo poslova-
nja, d.o.o., Velenje, Stantetova 19

Skrajšana firma: GEA TEAM, d.o.o.,
Velenje, Stantetova 19

Osnovni kapital: 5,342.293 SIT
Ustanovitelja: Mitrovič Gabrijela, vstop

6. 6. 1993 in Mitrovič Luka, vstop 18. 4.
1994, oba iz Velenja, Stantetova ulica 19,
vložila po 2,671.146,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-23697

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00699 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  KUM,  storitveno  podjetje,
d.o.o., Laško, Valvazorjev trg 6, pod vlož-
no št. 1/03762/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v k.d.,
spremembo družbenikov, firme in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5601193
Firma:  KUM-ERJAVEC,  storitveno

podjetje, k.d., Laško, Valvazorjev trg 6
Skrajšana firma: KUM-ERJAVEC, k.d.,

Laško, Valvazorjev trg 6
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanoviteljici: Erjavec Alenka, izstop

15. 4. 1994; Erjavec Alenka, Laško, Ašker-
čev trg 2, vstop 15. 4. 1994, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Erjavec
Nataša, Laško, Valentiničeva 48, vstop
15. 4. 1994, vložek 57.800 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Erjavec Alenka, razrešena 15. 4.
1994; družbenica Erjavec Alenka, imenova-
na 15. 4. 1994, zastopa družbo kot komple-
mentar brez omejitev.

Rg-23699

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00366 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa AVTO LUKY, servis in trgovi-
na, d.o.o., Rogaška Slatina, Tržišče 9, pod
vložno št. 1/03581/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5584744
Ustanoviteljica: Žibert Ludvik, izstop

16. 3. 1994; Žibert Majda, Rogaška Slatina,
Tržišče 9, vstop 16. 3. 1994, vložek 8.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žibert Ludvik, razrešen 16. 3. 1994;
direktorica Žibert Majda, imenovana 16. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23700

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02297 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa AVTO LUKY, servis in trgovi-
na, d.o.o., Rogaška Slatina, Tržišče 9, pod
vložno št. 1/03581/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5584744
Osnovni kapital: 1,527.000 SIT
Ustanoviteljica: Žibert Majda, Rogaška

Slatina, Tržišče 9, vstop 16. 3. 1994, vložek
1,527.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23703

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00749 z dne 25. 8. 2995 pri sub-
jektu vpisa SPORT MAN, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Šoštanj, pod vložno št.
1/04690/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5684978
Osnovni kapital: 1,861.035 SIT
Ustanovitelj: Majsen Branko, Šoštanj,

Florjan 278, vstop 22. 6. 1992, vložek
1,861.035 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23704

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01354 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa MONTLES, Montaža, izdela-
va lesenih predmetov, trgovina, d.o.o.,
Laško, pod vložno št. 1/05727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5779774
Osnovni kapital: 2,348.150 SIT
Ustanovitelj: Križnik Jurij, Laško, Cesta

na Svetino 5, vstop 1. 9. 1993, vložek
2,348.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23705

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01377 z dne 17. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRANSLES, proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Stranice, pod vlož-
no št. 1/04398/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki s temile podatki:
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Matična št.: 5724724
Osnovni kapital: 1,519.600 SIT
Ustanovitelja: Fijavž Jože ml., vložil

1,215.680 SIT in Fijavž Jože st., vložil
303.920 SIT, oba iz Stranic, Bukovlje 39,
vstopila 2. 4. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-23707

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04576 z dne 1. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa STAŠA, svetovanje in posredova-
nje storitev, d.o.o., Žalec, pod vložno št.
1/04745/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo fir-
me, sedeža, dejavnosti, zastopnika in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5888948
Firma: STAŠA, Trgovina, gostinstvo in

storitve, d.o.o.
Sedež: Prebold, Matke 35
Osnovni kapital: 2,045.100 SIT
Ustanovitelj: Sekirnik Irena, izstop

20. 12. 1994; Hojnik Bojan, Prebold, Matke
35, vstop 20. 12. 1994, vložek 2,045.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sekirnik Irena, razrešena 20. 12.
1994; direktor Hojnik Bojan, imenovan
20. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi za opravlja-
nje naslednjih dejavnosti: gostinske storitve
nastanitve in prehrane; druge gostinske sto-
ritve; turistično posredovanje: turistična
agencija, turistični uradi; urejanje naselja in
prostora po naročilu.

Odslej se dejavnost glasi: ekonomsko fi-
nančno, informacijsko in davčno svetova-
nje; storitve marketinga in tržnih raziskav;
storitve reklame in ekonomske propagande;
obračunske, računovodske in knjigovodske
storitve podjetjem in zasebnikom; organi-
zacija in izvajanje osnovnega, splošnega,
strokovnega in posebnega izobraževanja s
področja informatike; organiziranje in izva-
janje tečajev, seminarjev ipd. s področja te-
lesne kulture, športa in rekreacije; organizi-
ranje kulturnih, športnih, zabavnih, propa-
gandnih in drugih prireditev; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi iz vseh trgovskih strok; go-
stinske storitve nastanitve in prehrane; dru-
ge gostinske storitve; turistično posredova-
nje: turistične agencije, turistični uradi; ure-
janje naselja in prostora po naročilu.

Rg-23709

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00463 z dne 4. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa LIDAL, gradbeništvo, trgovina,
storitve, d.o.o., Šmarje 115, Šmarje pri
Jelšah, pod vložno št. 1/05231/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo zastopnika, družbene pogodbe in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5724899
Osnovni kapital: 2,403.000 SIT
Ustanovitelja: Gorup Izidor-Žiga, Kra-

pina, Kralja Tomislava 58, vstop 18. 12.

1992, vložek 1,201.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Debeljak Irena, Šmarje pri
Jelšah, Šmarje 115, vstop 18. 12. 1992, vlo-
žek 1,201.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorup Izidor-Žiga, razrešen 12. 4.
1994; Debeljak Irena zastopa kot direktorica
brez omejitev.

Rg-23714

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00791 z dne 25. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa VID R”AS, Podjetje za trženje
in storitve, d.o.o., Njivice 16, Radeče, pod
vložno št. 1/06121/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, vložka družbenika in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5818605
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidergar Adolf, Radeče,

Njivice 29, vstop 30. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23718

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00779 z dne 17. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa A & D JEREB, izolaterstvo,
taxi prevozi, prevozi blaga in oseb, vlečna
služba in trgovina, d.o.o., Teharje 36 a,
Teharje, pod vložno št. 1/03509/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5563259
Osnovni kapital: 2,120.000 SIT
Ustanovitelja: Jereb Albina in Jereb Da-

nilo, oba iz Teharij, Teharje 36 a, vstopila
5. 2. 1992, vložila po 1,060.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-23719

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00211 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  CADIA,  storitveno  podjetje,
d.o.o., Celje, Teharska cesta 86, pod vlož-
no št. 1/05714/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme,
sedeža, družbenikov, zastopnika, spremem-
bo dejavnosti in uskladitve s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5894522
Firma: ARMATURA, tovarna kovin-

skih izdelkov, d.o.o., Celje, Cesta v Tr-
novlje 7

Skrajšana firma: ARMATURA, d.o.o.,
Celje, Cesta v Trnovlje 7

Sedež: Celje, Cesta v Trnovlje 7
Osnovni kapital: 2,555.780 SIT
Ustanovitelji: Hočevar Jože, izstop 21. 3.

1995; Vrečko Franc Zdravko, Škofja vas,
Arclin 78; Volarič Jože, Grobelno, Grobel-
no 130; Mavec Iztok, Celje, Milčinskega
ulica 7; Hočevar Jožica, Škofja vas, Arclin
50; Knez Aleksander, Celje, Cesta II. grupe
odredov 4; vsi vstopili 21. 3. 1995, vložili
vsak po 511.156 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hočevar Jože, razrešen 21. 3. 1995;
direktor Vrečko Franc Zdravko, imenovan
21. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995: 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-23720

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01756 z dne 25. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOMPROT, trgovina na veli-
ko in malo, d.o.o., Velenje, Efenkova 61,
pod vložno št. 1/04967/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki ter povečanje vložka družbenika,
spremembo družbene pogodbe ter dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693578
Osnovni kapital: 1,642.749 SIT
Ustanovitelj: Stjepanović Jovo, Velenje,

Šlandrova 11, vstop 5. 11. 1992, vložek
1,642.749 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
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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; 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; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko.

Rg-23722

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00704 z dne 25. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa SPIN, Podjetje za prodajo bla-
ga in storitev, d.o.o., Celje, pod vložno št.
1/01459/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5370655
Sedež: Celje, Kosovelova 16
Osnovni kapital: 1,584.680 SIT
Ustanovitelja: Derča Frančišek ml., vlo-

žil 1,574.680 SIT; Derča Frančišek st., vlo-
žil 10.000 SIT, oba iz Braslovč, Parižlje
11/a, vstopila 2. 10. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-23723

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02446 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa SAT, storitve, avtoprevozniš-
tvo in trgovina, d.o.o., Prebold, Latkova
vas 83/d, pod vložno št. 1/02781/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5550840
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelji: Orešič Franc, Prebold, Lat-

kova vas 171, vstop 28. 1. 1991, vložek

510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Orešič Peter, Prebold, Latkova vas 83/d, vs-
top 28. 1. 1991, vložek 510.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pilko Zvonko, Šmar-
je pri Jelšah, Brecljevo 6/a, vstop 21. 1.
1992, vložek 510.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-23724

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00745 z dne 28. 8. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  ZABRA,  Poslovne  storitve,
Efenkova 61, Titovo Velenje, d.o.o., pod
vložno št. 1/01369/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5342155
Firma:  ZABRA,  poslovne  storitve,

d.o.o., Velenje, Efenkova 61
Skrajšana firma: ZABRA, d.o.o., Vele-

nje, Efenkova 61
Sedež: Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 1,727.818,70 SIT
Ustanovitelj: Venišnik Piero, Celje,

Ljubljanska 60, vstop 1. 12. 1989, vložek
1,727.818,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23726

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01891 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa JURIČKI, gradbeništvo in pro-
izvodnja cementnih izdelkov, d.o.o., Tr-
novlje 99, Celje, pod vložno št. 1/04842/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, zastopnika, akta o usta-
novitvi, povečanje osnovnega kapitala in po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5692202
Firma: JURIČKI, gradbeništvo in pro-

izvodnja cementnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: JURIČKI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,730.600 SIT
Ustanovitelj: Jurički Drago, Klanjec, Re-

publika Hrvaška, Ivanjič Milijanski 37, vs-
top 6. 4. 1992, vložek 1,730.600 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jurički Drago, razrešen 20. 4. 1994 in
imenovan za prokurista; direktorica Jurički
Draga, imenovana 20. 4. 1994, Celje, Sta-
netova ul. 1, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23728

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01423 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa CENEK, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o., Stranice, pod vložno št.
1/06227/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5906903
Osnovni kapital: 1,519.556 SIT
Ustanovitelj: Sodin Konrad, Vitanje, Vi-

tanje 120, vstop 9. 7. 1993, vložek 1,519.556
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23729

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01370 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
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jektu vpisa INTERMODA, podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, proizvodnjo
in ekonomske storitve, d.o.o., Šmarje 15,
Šmarje   pri   Jelšah,   pod   vložno   št.
1/04761/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5678765
Osnovni kapital: 5,610.000 SIT
Ustanovitelji: Černezel Jože, vložil

2,244.000 SIT, in Černezel Matjaž, vložil
1,122.000 SIT, oba iz Šmarij pri Jelšah,
Šmarje 15, vstopila 22. 8. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Mateja Svetelšek, Pod-
plat, Mestinje 7, vstop 22. 8. 1992, vložek
2,244.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Mateja Svetelšek, razrešena 21. 4.
1994; družbenik Matjaž Černezel, razrešen
21. 4. 1994.

Rg-23730

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01411 z dne 4. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa SEA DREAM - podjetje za pre-
delavo plastičnih mas, inženiring in trgo-
vino, d.o.o., Celje, pod vložno št.
1/03727/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5612888
Osnovni kapital: 1,705.012,80 SIT
Ustanovitelj: Novak Stojan, Celje, Mil-

činskega 13, vstop 15. 3. 1992, vložek
1,705.012,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23731

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/00605 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu
vpisa BIROPAL, podjetje za finančno ko-
mercialne in knjigovodske storitve, Rimske
Toplice, Pod Kojzico 5, d.o.o., pod vložno št.
1/01366/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki, spremem-
bo dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5350786
Osnovni kapital: 1,524.120 SIT
Ustanovitelja: Pušnik Alojz in Pušnik

Zdenka, oba iz Rimskih Toplic, Pod Kojzi-
co 5, vstopila 8. 1. 1990, vložila po 762.060
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1995: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgo-
vina na debelo.

Družba opravlja vse dejavnosti, razen re-
vizijske dejavnosti, navedene pod šifro K
74.12.

Rg-23734

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00654 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa TOPI, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Šentjur pri Celju, Ul. 2. bata-
ljona n.h., pod vložno št. 1/00842/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža, družbenikov, za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5303478
Firma: E ŠPORT, Konfekcija Šentjur,

d.o.o.
Skrajšana firma: E ŠPORT, d.o.o.
Sedež: Šentjur pri Celju, Cesta Koz-

janskega odreda 21
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelji: Selič Stanislava, izstop

31. 5. 1995; Šmerc-Kovačič Jožefa, Šentjur,
Leskovškova ulica 8, vstop 31. 5. 1995, vlo-
žek 240.240 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kršlin Frančiška, Celje, Mariborska cesta
32 b, vstop 31. 5. 1995, vložek 120.160 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Uljarević Sonja,
Celje, Škapinova 7, vstop 31. 5. 1995, vlo-
žek 120.160 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Senica Irena, Šentjur, Ul. Franja Malgaja
40, vstop 31. 5. 1995, vložek 120.160 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zupanc Stani-
slav, Šentjur, Primož pri Šentjurju 41 a, vs-
top 31. 5. 1995, vložek 120.160 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Toman Marija, Celje,
Drapšinova 11, vstop 31. 5. 1995, vložek
120.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sa-
lobir Ivan, Ponikva, Lutrje 2, vstop 31. 5.
1995, vložek 120.160 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ahtik Sonja, Celje, Pohorska 7,
vstop 31. 5. 1995, vložek 120.160 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zore Marjeta, Ce-
lje, Mariborska 76 a, vstop 31. 5. 1995, vlo-
žek 120.160 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Fidler Lidija, Šentjur, Voglajna 7, vstop
31. 5. 1995, vložek 120.160 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hladen Erika, Celje, Mil-
činskega ulica 17, vstop 31. 5. 1995, vložek
60.080 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brečko Marija, Poljčane, Poljčane 118, vs-
top 31. 5. 1995, vložek 60.080 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Bevc Valerija, Šentjur,
Kozjanskega odreda 90, vstop 31. 5. 1995,
vložek 60.080 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tovornik Darja, Planina, Loke pri Pla-
nini 12 b, vstop 31. 5. 1995, vložek 60.080
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Selič Stanislava, razrešena 31. 5.
1995; direktorica Šmerc-Kovačič Jožefa,
imenovana 31. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev, kot poslovodkinja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Stori-
tve menz, 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-23735

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00673 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Ti-
tova 28, Laško, pod vložno št. 1/00171/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitve z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, zastopnikov, dejav-
nosti ter uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5049318
Firma: Pivovarna Laško, delniška

družba
Skrajšana firma: Pivovarna Laško, d.d.
Sedež: Laško, Trubarjeva 28
Osnovni kapital: 4.426,792.000 SIT
Ustanovitelji: delničarji pred lastninskim

preoblikovanje, vstopili 30. 9. 1991, vložili
203,813.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; Slovenski odškodninske sklad, vstop 20. 4.
1995, vložek 197,928.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, vstop 20. 4. 1995,
vložek 197,928.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, vstop 20. 4. 1995,
vložek 596,828.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; delavci na podlagi interne razdelitve,
vstopili 20. 4. 1995, vložili 725,230.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; delavci na pod-
lagi notranjega odkupa, vstopili 20. 4. 1995,
vložili 943,507.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Sklad RS za razvoj - za prodajo
delnic, vstop 20. 4. 1995, vložek
1.159,167.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad RS za razvoj - za program notranje-
ga odkupa, vstop 20. 4. 1995, vložek
106,968.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
upravičenci iz denacionalizacije, vstopili 20. 4.
1995, vložili 295,423.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turnšek Anton, Laško, Na Pristavi
25, razrešen 20. 4. 1995 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Sadar Jože, razrešen 20. 4. 1995;
zastopnik Zor Marjan, razrešen 20. 4. 1995;
zastopnik Deželak Janko, razrešen 20. 4.
1995; zastopnik Rojnik Franc, razrešen
20. 4. 1995; zastopnik Remic Janko, razre-
šen 20. 4. 1995; zastopnik Šetina Gorazd,
razrešen 20. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1995: 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n., 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2411 Proizvodnja teh-
ničnih plinov; 2441 Proizvodnja farmacevt-
skih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevt-
skih preparatov; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2852 Splošna meha-
nična dela; 4030 Oskrba s paro in toplo
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vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribuci-
ja vode; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 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; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 6312 Skladiščenje.

Rg-23741

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00812 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa SEZAM, posredništvo na po-
dročju prometa blaga in storitev, d.o.o.,
Grčarjeva ulica 18, Celje, pod vložno št.
1/00720/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenika zaradi od-
svojitve poslovnega vložka, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo družbene pogodbe in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5295726
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zamuda-Jurički Barbara,

Velenje, Prešernova 22/c, vstop 25. 3. 1992,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jurički Roman, Celje, Grčarjeva 18,
vstop 18. 4. 1994, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurički Roman, imenovan 25. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23742

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01290 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa EHO, elektrika, hladilništvo,
ogrevanje, d.o.o., Brezno 3/d, Laško, pod
vložno št. 1/000673/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo in spre-
membe dejavnosti ter zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5288428
Osnovni kapital: 3,340.000 SIT
Ustanovitelji: Pušnik Janez, Laško, Brez-

no 3/d, vstop 25. 7. 1989, vložek 1,336.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pušnik
Zdenka, Laško, Brezno 3/d, vstop 1. 4. 1990,
vložek 1,670.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bezgovšek Emil, Laško, Lahomno
24, vstop 24. 12. 1992, vložek 167.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ferlež Jure,
Vojnik, Ul. Stanka Kvedra 14, vstop 24. 12.
1992, vložek 167.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bezgovšek Emil, razrešen 1. 10.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo samo na področju komerciale brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastničnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 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; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-23745

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01750 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa KONIT, kovinarstvo, gradbe-
ništvo, trgovina, d.o.o., Ul. Milana Majc-
na 33, Radeče, pod vložno št. 1/00952/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbene pogodbe, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
vložka družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5308089
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ljubelšek Niko, Radeče,

Ul. Milana Majcna 33, vstop 26. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-23746

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00738 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa WATS, sport servis, d.o.o., Ce-
lje, pod vložno št. 1/02067/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo

dejavnosti in povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5411050
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Voh Franc, Celje, Hribar-

jeva 4, vstop 14. 9. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: visoka gradnja;
nizka gradnja; inštalacijska in zaključna de-
la v gradbeništvu.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi
vseh trgovskih strok; organizacija in izva-
janje športno rekreativnih aktivnosti; sve-
tovalni, informacijski in izobraževalni in-
ženiring s področja športa in rekreacije;
zastopanje in posredovanje v prometu bla-
ga in storitev; servis in vzdrževanje šport-
ne opreme na terenu; proizvodnja razno-
vrstnih izdelkov v kooperaciji; proizvod-
nja raznovrstnih izdelkov iz lesa, plastike,
kovin in tekstila; visoka gradnja; nizka
gradnja; inštalacijska in zaključna dela v
gradbeništvu.

Rg-23747

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00733 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ABADON, finančni in raču-
nalniški inženiring, d.o.o., Celje, Samova
ulica 1, pod vložno št. 1/00858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenika, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5648955
Osnovni kapital: 1,512.842 SIT
Ustanoviteljica: Bračun Karlo, izstop

12. 4. 1994; Jeraša Jože, izstop 12. 4. 1994;
Bračun Nada, Celje, Pod kostanji 16, vstop
12. 4. 1994, vložek 1,512.842 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bračun Karlo, razrešen 12. 4. 1994;
direktorica Bračun Nada, imenovana 12. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: trgovina na debelo in
drobno živil in neživilskih proizvodov vseh
trgovskih strok; posredništvo in zastopanje
v prometu blaga in storitev; ekonomsko, ko-
mercialno, finančno in organizacijsko sve-
tovanje; informacijski, računalniški, finanč-
ni, investicijski, izvajalski in ekonomski in-
ženiring; proizvodnja, prodaja in servisira-
nje elektronske opreme in softwara;
proizvodnja, produkcija in posredovanje vi-
deo in avdioizdelkov; založništvo avdio in
video zapisov; računalniška obdelava glas-
benih stvaritev.

Rg-23748

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94700618 z dne 25. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAVRICA, podjetje za založ-
ništvo, posredovanje in svetovanje, d.o.o.,
Celje, Gallusova ulica 2, pod vložno št.
1/02551/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5471796
Osnovni kapital: 2,098.136 SIT
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Ustanovitelj: Furlan Marjan, Celje, Gal-
lusova ulica 2, vstop 6. 2. 1991, vložek
2,098.136 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni
tako, da se sedaj glasi: posredovanje in za-
stopanje v prometu blaga in storitev; sveto-
vanje na področju kemične industrije in eko-
logije; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; športni inženiring; športni marke-
ting; organizacija in izvedba športno
rekreativne dejavnosti; izdajanje knjig, pri-
ročnikov, brošur in učbenikov, ki izvirajo iz
dejavnosti podjetja; izdelovanje drobnih iz-
delkov iz papirja, kartona, plastike in kovi-
ne v lastni izdelavi in v sodelovanju z za-
sebnimi in družbenimi podjetji ter samo-
stojnimi obrtniki; ekonomske, organizacij-
ske in tehnološke storitve; trgovina na
debelo in drobno živilskih in neživilskih iz-
delkov vseh trgovskih strok.

Rg-23751

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00734 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRI M, trgovsko podjetje,
d.o.o., Prebold 35, Prebold, pod vložno št.
1/02584/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5482054
Osnovni kapital: 2,295.173,40 SIT
Ustanovitelji: Marinc Jožef, Prebold,

Prebold 92/d; Marinc Valentin, Prebold,
Šešče 76/a; Marinc Marjan, Prebold, Pre-
bold 35/a, vsi vstopili 6. 12. 1990, vložili po
765.057,80 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-23752

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03221 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa HRANILNICA HMEZAD
AGRINA ŽALEC, d.o.o., pod vložno št.
4/00681/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5625866
Pravnoorg. oblika: HKS
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Koprivnik Marija, razrešena 3. 5.
1994; zastopnik Šporin Andrej, imenovan
3. 5. 1994, Žalec, Čopova 3, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja, razen pri
sklepanju ali razvezi naslednjih poslov, ko
potrebuje vnaprejšnje soglasje upravnega
odbora hranilnice: statusne pogodbe in sta-
tusni akti; nakup in prodaja nepremičnin;
obremenitev nepremičnin; oddaja ali prev-
zem v najem, podnajem, zakup ali leasing
nepremičnin; prodaja pravic industrijske
lastnine; najemanje ali dajanje posojil ali
kreditov v višini nad 10.000 ECU v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju tečajne
listine Banke Slovenije; prevzemanje po-
roštvenih obveznosti v višini 10.000 ECU v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
liste Banke Slovenije.

Rg-23755

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00735 z dne 28. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa VIJANA, Storitve in trgovina,
d.o.o., Vojnik, pod vložno št. 1/02965/00

vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5520703
Osnovni kapital: 1,733.157 SIT
Ustanoviteljica: Močenik Nada, Vojnik,

Višnja vas 16, vstop 6. 12. 1990, vložek
1,733.157 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23756

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00753 z dne 28. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa T.R.G., Inženiring ognjevar-
nih obzidav, d.o.o., Celje, Savinova 4, pod
vložno št. 1/02644/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki s temile podat-
ki:

Matična št.: 5471052
Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanovitelji: Tosin Albert, Klagenfurt,

Koschatstrasse 52/a, vstop 26. 11. 1990, vlo-
žek 501.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Romih Franc, Štore, Cesta kozjanskega
odreda 4, vstop 26. 11. 1990, vložek
537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grabner Roman, Celje, Savinova 4, vstop
26. 11. 1990, vložek 537.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-23759

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00752 z dne 15. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa VULKO, podjetje za proizvod-
njo in popravilo avtomobilov in avtode-
lov ter trgovino, d.o.o., Rogaška Slatina,
Levstikova 3a, pod vložno št. 1/00714/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5297613
Osnovni kapital: 3,334.150 SIT
Ustanovitelj: Drača Dušan, Rogaška Sla-

tina, Levstikova 3/a, vstop 26. 10. 1989, vlo-
žek 3,334.150 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23761

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00970 z dne 15. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa CAFFE-TROPIC, prehrambe-
no in trgovsko podjetje, Žalec, Savinjska
cesta 5, d.o.o., pod vložno št. 1/03255/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5545315
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sukič Darko, Žalec, Savinj-

ska cesta 5, vstop 4. 11. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23762

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00732 z dne 14. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa RENAULT SERVIS LEVEC,
prodajno servisno podjetje, d.o.o., Levec
54, Petrovče, pod vložno št. 1/00820/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitve
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-

membo firme in povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5317991
Firma: R.S.L., d.o.o., prodajno servi-

sno podjetje, Levec 54, Petrovče
Skrajšana firma: R.S.L., d.o.o., Levec

54, Petrovče
Osnovni kapital: 9,500.000 SIT
Ustanovitelja: Podmiljšak Jožef in Pod-

miljšak Zlata, oba iz Petrovč, Levec 54,
vstopila 27. 10. 1989, vložila po 4,750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23764

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 789/95 z dne 7. 9. 1994 pri subjektu
vpisa  OSNOVNA  ŠOLA  HRUŠEVEC,
p.o., Šentjur, pod vložno št. 1/03567/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5914914
Firma:  OSNOVNA  ŠOLA  HRUŠE-

VEC, p.o., Šentjur
Sedež: Šentjur, Gajstova pot 2 a
Ustanovitelj: Občina Šentjur pri Celju z

odlokom o dopolnitvi odloka 012-5/95-1,
Mestni trg 10, Šentjur, ki odgovarja subsi-
diarno neomejeno.

Dejavnost zavoda je: osnovnošolsko
splošno izobraževanje.

Zavod zastopa: Gajšek Robert kot v.d.
ravnatelja brez omejitev.

Rg-23768

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00370 z dne 19. 9. 1995 pod št.
vložka 1/06423/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5898196
Firma: STOPINŠEK, d.o.o., projektiva

in software, Nova Cerkev 99, Nova Cer-
kev

Skrajšana firma: STOPINŠEK, d.o.o.,
Nova Cerkev

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Cerkev, Nova Cerkev 99
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Stopinšek Bogdan in Sto-

pinšek Ivica, oba iz Nove Cerkve, Nova
Cerkev 99, vstopila 3. 5. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stopinšek Bogdan, imenovan 3. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1995: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-23769

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00635 z dne 18. 9. 1995 pri sub-
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jektu vpisa QUATRO, storitve, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Celje, Spo-
minska 10, pod vložno št. 1/03911/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, de-
javnosti in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5618797
Firma: QUATRO Koštomaj & družb.,

storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: QUATRO Koštomaj

& družb., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Koštomaj Bojan in Ko-

štomaj Zora, oba iz Celja, Spominska 10,
vstopila 9. 4. 1994, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Koštomaj Zora, razrešena 9. 4. 1994
in imenovana za zastopnico, ki zastopa druž-
bo posamično; zastopnik Koštomaj Bojan,
razrešen 9. 4. 1994 in imenovan za zastop-
nika, ki zastopa družbo posamično.

Dejavnost se dopolni za naslednjo de-
javnost: servisiranje medicinske opreme.

Dejavnost družbe je odslej: poslovne sto-
ritve: računovodske in administrativne sto-
ritve, računalniška obdelava podatkov, raz-
množevanje in fotokopiranje; storitve na po-
dročju prometa: storitve reklame in propa-
gande, komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev, posred-
ništvo in zastopanje, komisijski posli pri
prometu z rabljenimi proizvodi; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi izdelki vseh trgovskih strok; inštalacij-
ska in zaključna dela v gradbeništvu; visoka
gradnja; nizka gradnja in hidrogradnja; ko-
vinsko predelovalna dejavnost; strojna in-
dustrija; proizvodnja zgotovljenih tekstilnih
izdelkov; predelava plastičnih mas; servisi-
ranje medicinske opreme.

Rg-23770

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04532 z dne 5. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa LESJAK ROBERT, Export Im-
port, podjetje za proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Gabrovnik 20, Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/04098/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, dejavnosti in uskladitve s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in osnovnega ka-
pitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5616808
Firma: TRANSLEIN, Internacionalni

transport, eksport-import, d.o.o.
Skrajšana firma: TRANSLEIN, d.o.o.
Sedež:  Loče  pri  Poljčanah,  Draža

vas 83
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lesjak Robert, Slovenske Ko-

njice, Gabrovnik 20, vstop 30. 11. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1995: 6024
Cestni tovorni promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in

sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 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; 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; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo, 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5272 Popravila
električnih gospodinjskih aparatov; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-

jevanje stavbnega in drugega pohištva, 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-23775

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01407 z dne 18. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa FORMA, podjetje za proizvod-
njo in promet grafičnih proizvodov, d.o.o.,
Celje, Kidričeva 36, pod vložno št.
1/00682/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, sedeža, družbenika, za-
stopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5292581
Firma: FORMA, podjetje za proizvod-

njo in promet grafičnih proizvodov, d.o.o.
Skrajšana firma: FORMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 7,451.913 SIT
Ustanovitelja: Plauc Georg, Celje, Mi-

klošičeva 1, vstop 4. 9. 1989, vložek
6,706.721,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Plohl Marjan, izstop 21. 4. 1994;
Mastnak Branko, Štore, Prožinska vas 49,
vstop 21. 4. 1994, vložek 745.191,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plohl Marjan, razrešen 21. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1995: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 366 Druge prede-
lovalne dejavnosti, d.n.; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki, 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 602 Drug kopenski promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-23779

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01688 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa MIKROMET, podjetje za pro-
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izvodnjo, servis, storitve in posredovanje,
d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, pod
vložno št. 1/02677/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme ter
sedeža in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5528801
Firma: MIKROMET, proizvodnja, ser-

vis, storitve in posredovanje, d.o.o., Roše-
va 3, Žalec

Skrajšana firma: MIKROMET, d.o.o.,
Roševa 3, Žalec

Sedež: Žalec, Roševa 3
Osnovni kapital: 2,760.000 SIT
Ustanovitelj: Vrečič Tone, Žalec, Preži-

hova ulica 5, vstop 15. 10. 1990, vložek
2,760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23781

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01722 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ULTRA, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, Ljubno 95, Ljubno
ob Savinji, d.o.o., pod vložno št. 1/01651/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo sedeža in firme, družbe-
nikov, dejavnosti in uskladitve s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5404681
Firma: ULTRA, d.o.o., podjetje za zu-

nanjo in notranjo trgovino, Prihova 21,
Nazarje

Skrajšana firma: ULTRA, d.o.o., Nazarje
Sedež: Nazarje, Prihova 21
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Vrtačič Iztok, Ljubno ob

Savinji, Foršt 8, vstop 28. 3. 1990, vložek
2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vrtačič Janez, izstop 20. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 1585
Proizvodnja testenin; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 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,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n., 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

Rg-23782

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01363 z dne 15. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa SELIŠNIK, podjetje za finanč-
no svetovanje, d.o.o., Žalec, pod vložno št.
1/03497/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanja d.o.o., v d.n.o., spre-
membo firme, družbenikov in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5563224

Firma:  SELIŠNIK  &  SELIŠNIK,  fi-
nančno svetovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: SELIŠNIK & SELIŠ-
NIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Selišnik Gorazd, izstop
20. 4. 1994; Selišnik Gorazd in Selišnik
Ljudmila, oba iz Žalca, Vrbje 88 c, vstopila
20. 4. 1994, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor
Selišnik Gorazd, razrešen 20. 4. 1994 in ime-
novan za družbenika, ki zastopa družbo posa-
mično; družbenica Selišnik Ljudmila, imeno-
vana 20. 4. 1994, zastopa družbo posamično.

Rg-23785

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01823 z dne 20. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ERHART, Marketing, d.o.o.,
Velenje, pod vložno št. 1/02534/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo zastopnika in povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in iz sredstev druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5625963
Osnovni kapital: 1,565.948 SIT
Ustanovitelji: Erhart Janez, vložek

1,500.616 SIT; Erhart Mojca, vložek 32.666
SIT in Erhart Janina, vložek 32.666 SIT, vsi
iz Velenja, Koroška 29/b, vstopili 30. 9.
1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Erhart Mojca, razrešena 27. 12.1994.

Rg-24386

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00664 z dne 2. 10. 1995 pod št.
vložka 1/05500/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Firma:  VREČKA,  podjetje  za  pro-
izvodnjo,  trgovino  in  gostinstvo,  d.o.o.,
Velenje, Črnova 27

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

govornostjo
Sedež: Velenje, Črnova 27
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Plačila morebitnih obveznosti izbrisane

družbe sta prevzeli družbenici: Gradišnik
Mirjana, Črnova 27, Velenje in Kanduti Her-
mina, Plešivec 63, Velenje.

Rg-24587

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00336 z dne 21. 6. 1995 pod št.
vložka 1/01359/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo zaradi pripojitve pri prevzeti druž-
bi s temile podatki:

Matična št.: 5342171
Firma: NORMA, Organizacijski in in-

formacijski inženiring, d.o.o., Efenkova
61, Velenje

Skrajšana firma: NORMA, d.o.o., Vele-
nje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 2.100 SIT
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LJUBLJANA

Rg-34279

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13115 z dne 9. 11. 1995 pri
subjektu vpisa IGIMEX, uvoz, izvoz, za-
stopanje, trgovina, servis, marketing, in-
ženiring, sedež: Spodnji Rudnik c. III/8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04845/00 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. 5334446
Osnovni kapital: 1,633.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlič Jože in Pavlič Pe-

ter, oba Ljubljana, Spodnji Rudnik c. III/8,
vstopila 26. 12. 1989, vložila po 816.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Pavlič
Marija, izstop 16. 5. 1994; Levski-Pavlič
Patricija, izstop 16. 5. 1994.

Rg-31635

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05819 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TRGOVSKA AGENCIJA, uvoz, iz-
voz, elektronika, vinarstvo, d.o.o., Med-
vode, sedež: Spodnja Senica 10b, Medvo-
de, pod vložno št. 1/08556/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5418968
Osnovni kapital: 2,360.374 SIT
Ustanovitelj: Mihovec Janez, Medvode,

Sp. Senica 10b, vstop 22. 8. 1990, vložek
2,360.374 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.

Rg-31636

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05821 z dne 25. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MIKOM, d.o.o., Marketing, inženi-
ring, konzalting,  Vikrče  41,  Šmartno
pod  Šmarno  goro,  sedež:  Vikrče  41,
Šmartno pod   Šmarno   goro,   pod   vlož-
no   št. 1/02210/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, firme in sedeža ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5288266

Firma:  MIKOM,  Marketing,  inženi-
ring, konzalting, d.o.o., Vikrče 41, Šmart-
no pod Šmarno goro

Skrajšana   firma:   MIKOM,   d.o.o.,
Šmartno pod Šmarno goro

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šimic Gustav, Šmartno

pod Šmarno goro, Vikrče 41, vstop 1. 7.
1989, vložek 1,125.000 SIT, in Kalan Mar-
ta, Ljubljana, Vrhovnikova 18, vstop 4. 11.
1990, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1995: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
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; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in prekrivanje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2911 Proizvod-
nja strojev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 297 Proizvodnja gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 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; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, 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; 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; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo 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; 5146 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
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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-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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 zelenjavo; 5222 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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 Dejavost 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.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-

jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-31638

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05825 z dne 10. 6. 1995 pri subjektu
vpisa TINTA, d.o.o., Podjetje za proizvod-
njo, trgovino na drobno in debelo živil-
ske in neživilske stroke, marketing, stori-
tve, gostinstvo in turizem..., sedež: Ma-
rinkov trg n. h., Ljubljana, pod vložno št.
1/03291/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5517869
Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 5
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanovitelj: Šmid Roman, Ljubljana,

Verovškova 45, vstop 19. 9. 1991, vložek
1,553.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31639

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05826 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa Nr. 1 COMMERCE, družba za tr-
govinsko dejavnost, d.o.o., sedež: Kidri-
čeva   42,   Kamnik,   pod   vložno   št.
1/06067/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, ustanovitelja, deležev, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5350522
Firma: Nr. 1 COMMERCE, družba za

trgovinsko dejavnost, d.o.o.
Sedež: Kamnik, Šutna 48
Osnovni kapital: 1,602.500 SIT

Ustanovitelji: Bavčar Boris, Benčić Lju-
bica in Marinič Milan, izstopili 10. 5. 1994;
Marinič Marija in Marinič Franc, vstopila
20. 3. 1990, vložila po 641.000 SIT, in Ma-
rinič Aleksander, vstopil 10. 5. 1994, vložil
320.500 SIT, vsi iz Kamnika, Palovška 6,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bavčar Boris, razrešen 10. 5. 1994;
direktor Marinič Franc, imenovan 10. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se v celoti spremeni in se od-
slej glasi: proizvodnja bio hrane in parafar-
macevtskih izdelkov z zdravilnimi učinki
brez recepta; proizvodnja kovinske, lesne,
papirne in plastične embalaže; trgovina na
drobno in debelo z neživilskimi proizvodi;
trgovina na drobno in debelo z živilskimi
proizvodi; trgovina na debelo z zdravili;
promet z nepremičninami; trgovina z vozili,
deli in priborom; komisijske prodajalne in
posredništvo; trgovina na drobno živilskih
in neživilskih proizvodov: stojnična trgovi-
na, potujoča trgovina, prodaja po pošti, pro-
daja od vrat do vrat, prodaja ob posebnih
priložnostih za posebne namene; prodaja in
posredovanje idej, lon posli in informatika;
leasing vozil; logistika; rent-a-car; zastav-
ljalnica; sejemska prodaja; marketing, sto-
ritve raziskave tržišča, kreiranje ekonom-
ske propagande in reklame, realizacija pro-
pagandnih planov in druge storitve v zvezi s
temi posli, priprava in prezentiranje plaka-
tov in reklamnih panojev; komercialne sto-
ritve pri realizaciji prometa blaga in oprav-
ljanje komisionarskih poslov; agencijski po-
sli, propaganda s strani marketinga; organi-
ziranje in aranžiranje sejmov s področja
lastne proizvodnje, trgovine ter ostalih ob-
lik prikazovanja lastne proizvodnje; razvoj-
no-raziskovalne storitve s področja lastne
proizvodnje; igre za razvedrilo; organizaci-
ja in izvajanje prireditev z narodnimi šega-
mi in običaji; gostinstvo: gostinske usluge
prehrane, kavarne in bifeji, nočni zabavni
lokali s programom, kampi, gostinske uslu-
ge prenočevanja in prenočišča, moteli, go-
stilne, planinski domovi, organiziranje in
vodnje klubov zaprtega tipa, catering; avto-
pralnica: špedicija; cestni prevoz blaga in
opravljanje storitev; finančni inženiring;
knjigovodske storitve; zunanja trgovina: iz-
voz in uvoz živilskih in neživilskih proizvo-
dov, izvoz lastnih proizvodov; uvoz surovin
in repromateriala za lastno proizvodnjo, po-
sredovanje v zunanjetrgovinskem prometu,
storitve raziskovanja in uporabe informacij
v gospodarstvu, mednarodni sejmi s področ-
ja trgovine, zastopanje tujih partnerjev in
konsignacija v okviru svoje dejavnosti.

Rg-31642

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05830 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa G – GRAFIKA, podjetje za grafič-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, Slovenska
55a, sedež: Slovenska 55a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23690/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5768624
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Golec Dean, Ljubljana,

Slovenska cesta 55a, in Golec Valerija,
Ljubljana, Koseskega 5, vstopila 31. 5.
1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-31644

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05841 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa EUROPA-LINE, d.o.o. – podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in ne-
živilskih proizvodov, marketing, turizem,
gostinstvo,  storitve,  transport...,  sedež:
Petkova  69,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12019/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5485924
Firma: EUROPA-LINE, d.o.o., podjet-

je  za  proizvodnjo,  trgovino,  transport,
špedicijo in zunanjo trgovino, Ljubljana

Skrajšana  firma:  EUROPA-LINE,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Voduškova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustaovitelja: Turk Jana, vložila 300.000

SIT, in Turk Vladimir, vložil 1,200.000 SIT,
oba iz Grosuplja, Adamičeva 18, vstopila
28. 1. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31646

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05843 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  PEM  COMPANY,  mednarodno
podjetje za marketing, trgovino in inve-
sticije, d.o.o., sedež: Lavričeva 4a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo sedeža, deležev in ustanoviteljev s temi-
le podatki:

Matična št.: 5292867
Sedež: Ljubljana, Koroška c. 2c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kenda Milko, Ljubljana,

Koroška c. 2c, vstopil 17. 9. 1989, vložil
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
POTOMAC GROUP INTERNATIONAL
LTD., izstopil 20. 5. 1994; Vehovar Franci
in Kenda Rajko, oba iz Ljubljane, Staničeva
5b, vstopila 17. 9. 1989, vložila po 150.000
SIT, ter Kenda Ljuba, Ljubljana, Koroška
2c, vstopila 1. 6. 1990, vložila 435.000 SIT
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-31648

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05845 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa FINCO, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, trgovino, gostinstvo, turizem, mar-
keting, storitve, zunanjo trgovino, pre-
vozništvo, zastopanje tujih..., sedež: Sta-
retova  25,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02666/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5300142

Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelj: Vrabec Bojan, Ljubljana,

Staretova 25, vstop 10. 12. 1993, vložek
1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31649

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05850 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa VILA, proizvodnja, trgovina, stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Celovška 511, se-
dež: Celovška 511, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17992/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5749590
Osnovni kapital: 1,504.002,60 SIT
Ustanoviteljica: Kozomara Milena,

Ljubljana, Kernova 7, vstop 3. 3. 1992, vlo-
žek 1,504.002,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31650

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05859 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BOLHAR ENGENERING, podjet-
je za inženiring, zastopanje, komercialno
posredovanje, trgovino na debelo in drob-
no ter izvoz in uvoz, d.o.o., sedež: Ljub-
ljanska  84,  Domžale,  pod  vložno  št.
1/04781/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5319072
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelja: Bolhar Branko in Bolhar

Andreja, oba iz Domžal, Usnjarska 6, vsto-
pila 29. 12. 1989, vložila po 755.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31651

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05863 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, družba za posredo-
vanje in zastopanje, organizacijo izdela-
ve in prodaje, izvajanje grafičnega dizaj-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Adamičeva
15, Ljubljana, pod vložno št. 1/05736/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5358035
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Porenta Marija in Žele-

zinger Drago, oba iz Ljubljane, Adamičeva
15, vstopila 12. 2. 1990, vložila po 755.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se spremeni, tako da
se glasi: prodaja grafičnih, sitotiskarskih in
oblikovalskih repromaterialov, orodja, pri-
pomočkov in strojev, vključno grafičnih
computerjev in tiskalnikov, kopirnih stro-
jev in druge sorodne opreme; storitve na
področju dizajna za vse vrste artiklov, blaga
široke porabe in stanovanjske opreme; or-
ganizacija izdelave stanovanjske opreme in
artiklov široke porabe; lastne in druge vrste
prodaje domačega in uvoženega blaga širo-
ke porabe in stanovanjske opreme, vseh ži-
vilskih in neživilskih proizvodov; trgovina

z živilskimi in neživilskimi proizvodi na
debelo in drobno; posredovalne storitve za
tuje trgovinske in proizvodne partnerje; za-
stopanje tujih firm v prometu blaga in stori-
tev; uvoz in izvoz vseh živilskih in neživil-
skih ter drugih proizvodov; uvoz in izvoz
vseh grafičnih, sitotiskarskih in oblikoval-
skih repromaterialov, orodja in strojev,
vključno grafičnih computerjev in tiskali-
kov, kopirnih strojev in podobno.

Rg-31653

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05951 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa DAME, Podjetje za gostinstvo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Pri-
možičeva 1, sedež: Primožičeva 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5619823
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanoviteljica: Pahor Metka, Ljublja-

na, Primožičeva 1, vstop 6. 5. 1992, vložek
1,530.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31654

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06294 z dne 7. 8. 1995 pri subjektu
vpisa  KLJUČ,  mednarodna  trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 149a, sedež:
Celovška 149a, Ljubljana, pod vložno št.
1/19707/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5661978
Osnovni kapital: 49,770.762 SIT
Ustanovitelja: Tvornica čarapa Ključ,

p.o., Sarajevo, Ulica Trampina 4, vložek
49,765.762 SIT, in Prenda Mujo, Ljubljana,
Gregorčičeva 3, vložek 5.000 SIT – vstopi-
la 28. 5. 1992, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-31655

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06290 z dne 7. 8. 1995 pri subjektu
vpisa  IES,  Industrijska  elektronika  in
strojništvo, d.o.o., sedež: Ulica aktivistov
3, Ljubljana, pod vložno št. 1/13628/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, deležev in
dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5525543
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Matija, Ljublja-

na, Ulica aktivistov 3, vstop 4. 11. 1991,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1995: 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
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vin; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6220
Izredni zračni promet; 7230 Obdelava po-
datkov; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-31656

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06666 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ENERGO PLUS, d.o.o., energetski
inženiring in servisiranje, Mencingerje-
va 7, Ljubljana, sedež: Mencingerjeva 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16435/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5593590
Firma: ENERGO PLUS, d.o.o., ener-

getski inženiring in servisiranje, Cesta v
Gorice 36, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Cesta v Gorice 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Cibic Vida, vstopila 23. 3.
1992, in Cibic Tomaž, vstopil 26. 6. 1992,
oba iz Ljubljane, Žibertova ul. 11, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-31657

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06774 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa KRZNARSTVO BALAŽ, podjetje
za izdelavo in prodajo krznarskih in us-
njenih izdelkov, d.o.o., Ljubljana, Parti-
zanska 31, sedež: Partizanska 31, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5780683
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Balaž Janko in Balaž Do-

brila, oba iz Ljubljane, Partizanska 31, vsto-
pila 19. 3. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Spremenjena dejavnost se sedaj pravilno
glasi: proizvodnja usnjene in krznene kon-
fekcije, pokrival in prevlek za avtomobile;
izdelava in popravila oziroma predelava tek-
stilnih, usnjenih in krznenih predmetov; pro-
izvodnja tekstilnih predmetov v kombinaci-
ji z usnjem; trgovina na drobno in debelo
živilskih in neživilskih proizvodov; trgovi-
na z vozili, deli in priborom; trgovina z
rabljenimi vozili; trgovina na drobno živil-
skih in neživilskih proizvodov, kakor sledi:
trgovina od vrat do vrat, sejemska prodaja,
stojnična prodaja, katalogna prodaja, pro-
daja po pošti, prodaja ob posebnih priložno-
stih za posebne namene; komisijske proda-
jalne in posredništvo: menjalnica in menjal-
niški posli, zastavljalnica, marketing, stori-
tve raziskave tržišča, kreiranje ekonomske
propagande in reklame, realizacija propa-
gandnih planov in druge storitve v zvezi s
temi posli, priprava in prezentiranje plaka-
tov in reklamnih panojev, komercialne sto-
ritve pri realizaciji prometa blaga in oprav-
ljanje komisionarskih poslov na tem področ-
ju, agencijski posli, propaganda s strani mar-
ketinga, organiziranje in aranžiranje sejmov
s področja krznarstva, tekstila in usnja ter
ostalih oblik prikazovanja lastne proizvod-
nje, razvojno raziskovalne storitve s področ-
ja krznarske, usnjene in tekstilne industrije,
igre na srečo brez delitve dobička in igre za
razvedrilo, organizacija in izvajanje prire-
ditev z narodnimi šegami in običaji; go-
stinstvo: gostinske usluge prehrane, samo-
postrežne restavracije, restavracije s strež-
bo, restavracije prehrane, kavarne in bifeji,
nočni in zabavni lokali s programom, kam-
pi, gostinske usluge prenočevanja in preno-
čišča, moteli, gostilne, planinski domovi,
organiziranje in vodenje klubov zaprtega ti-
pa, catering, avtopralnica, špedicija, cestni
prevoz blaga in opravljanje storitev, proda-
ja blaga tujih proizvajalcev, montaža, po-
pravilo in vzdrževanje radijskih in televizij-
skih ter satelitskih naprav; leasing z rablje-
nimi vozili.

Zunanja trgovina: izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov, izvoz last-

nih proizvodov, uvoz surovin in repromate-
riala za lastno proizvodnjo, posredovanje v
zunanjetrgovinskem prometu, storitve razi-
skovanja in uporabe informacij v gospo-
darstvu, mednarodni sejmi s področja krz-
narstva, usnjene in tekstilne proizvodnje,
zastopanje tujih partnerjev in konsignacija
v okviru svoje dejavnosti.

Rg-31661

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06844 z dne 14. 4. 1995 pri subjektu
vpisa EXIM EX, Podjetje za trgovino in
promet, Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmar-
tinska  32,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/05300/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5330815
Osnovni kapital: 1,623.570 SIT
Ustanovitelj: Vidic Danilo, Ljubljana,

Zofke Kvedrove 20, vstop 28. 5. 1990, vlo-
žek 1,623.570 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Vidic Martina, Ljubljana, Zofke
Kvedrove 20, imenovana 17. 5. 1994, za
namestnico direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-31663

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06852 z dne 14. 4. 1995 pri subjektu
vpisa PUHEK, d.o.o. – podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, marketing, gostinstvo, turi-
zem, storitve, zunanjo trgovino..., sedež:
Mala čolnarska 14, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5462053
Osnovni kapital: 1,600.400 SIT
Ustanoviteljica: Sever Janja, Ljubljana,

Mala čolnarska 14, vstop 28. 1. 1991, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi tako, da se odslej v
celoti glasi: proizvodnja tekstila, ročno tka-
nega blaga, izdelkov iz makrameja in bati-
ka, proizvodov iz lesa, volne, usnja, dekora-
tivnih predmetov, modnih dodatkov, okra-
skov iz zloščenega kamna, lepljenk, okra-
skov iz suhega cvetja, izdelkov iz
prepletenih vrvic, izdelava preprog na bazi
vozlanja; proizvodnja tekstilne konfekcije;
proizvodnja igrač, klobukov, baret, vate in
tekstilno sanitetnega materiala; predelava in
sušenje sadja – proizvodnja suhega cvetja;
predelava zelišč – proizvodnja čajev; pro-
izvodnja kisa; proizvodnja sušilnic za suše-
nje sadja; trgovina na drobno in debelo ne-
živilskih proizvodov lastne proizvodnje ter
še zlasti: usnjena konfekcija in galanterija,
obutev, krzno, volna, metraža, računalniki,
bela tehnika, aparature: faksi, telefoni, av-
dio-video oprema, kovinsko in elektroteh-
nično blago, rezani in okrogli les, kurivo,
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gradbeni material, keramika, steklo, svetila,
porcelan, kristal, zlato, bižuterija, barve, la-
ki, kemikalije; parfumerija in kozmetika,
izdelki za šport, lov in kampiranje, izdelki,
oprema in potreščine, namenjeni za osebno
varstvo pri delu, civilno in protipožarno var-
stvo ter splošno ljudsko obrambo, razen
orožja, antikvitete, repro- in potrošni mate-
rial, izdelki domače in umetne obrti; trgovi-
na in posredovanje v prometu z nepremični-
nami; trgovina na drobno in debelo živil-
skih proizvodov: prehrambeni proizvodi, ži-
tarice in mlevski proizvodi, zelenjava, sadje
in predelana živila le-teh, alkoholne in brez-
alkoholne pijače, vrtnine, živalska krma, čo-
kolada in njeni proizvodi, meso in mesni
izdelki – suhomesnati in sveži – ribe, perut-
nina, delikatesna živila, konzervirana hra-
na, kruh, pecivo, mleko in mlečni proizvo-
di; trgovina na drobno in debelo živilskih in
neživilskih proizvodov; trgovina od vrat do
vrat; katalogna prodaja; stojnična trgovina;
sejemska prodaja; prodaja po pošti; prodaja
ob posebnih priložnostih za posebne name-
ne; trgovina s semeni; komisijske prodajal-
ne in posredništvo; prodaja in posredovanje
idej, lon posli, informatika; posli know how;
leasing računalniške opreme in vozil; turi-
stične agencije in biroji, turistične storitve
in organiziranje ter posredovanje potovanj,
izletov, ekskurzij in drugih turističnih aranž-
majev, posredovanje turistov v objekte pri
privatnikih in drugo posredovanje na po-
dročju turizma; gostinske usluge prehrane,
samopostrežne restavracije in restavracije s
strežbo, restavracije prehrane, kavarne, bi-
feji, catering, nočni in zabavni lokali s pro-
gramom, kampi, gostinske usluge prenoče-
vanja, prenočišča, moteli, gostilne, planin-
ski domovi in ostale gostinske usluge; mar-
keting, storitve raziskave tržišča, kreiranje
ekonomske propagande in reklame; realiza-
cija propagandnih planov in druge storitve
v zvezi s temi posli; priprava in prezentira-
nje plakatov in reklamnih panojev, aranži-
ranje izložb in sejemskih pultov; komer-
cialne storitve pri realizaciji prometa blaga
in opravljanje komisionarskih poslov na tem
področju; arhitekturni inženiring notranje
opreme; izobraževanje – tečaji tujih jezi-
kov; aranžiranje sejmov, razstav, salonov in
drugih oblik prikazovanja gospodarskih in
drugih dejavnosti; organiziranje in vodenje
tečajev tekstilnega oblikovanja; storitve s
področja prevajanja; projektiranje s področ-
ja arhitekture; promocijska in založniška de-
javnost; zunanja trgovina: izvoz in uvoz ži-
vilskih in neživilskih proizvodov, izvoz last-
nih proizvodov, uvoz surovin in reproma-
triala za lastno proizvodnjo, trgovina v
reeksportu, storitve raziskovanja in uporabe
informacij v gospodarstvu, mednarodni sej-
mi in mednarodni turizem, mednarodni te-
čaji modnega oblikovanja, zastopanje tujih
partnerjev in konsignacija v okviru svoje
dejavnosti.

Rg-31664

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07550 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu
vpisa RENEMARK, Podjetje za storitve
in marketing, d.o.o., Ljubljana, Trubar-

jeva 9, sedež: Trubarjeva 9, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22608/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5748798
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Žmavc Matjaž, Ljubljana,

Metoda Mikuža 10, vstop 2. 4. 1993, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31666

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07558 z dne 3. 5. 1995 pri subjektu
vpisa FRIC-TRADE, podjetje za trgovi-
no  in  posredovanje,  d.o.o.,  Ljubljana,
Podmilščakova 14, sedež: Podmilščakova
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/23651/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5793106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Usenik Franc, Ljubljana,

Dolenjska 19, vstop 18. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31667

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07562 z dne 3. 5. 1995 pri subjektu
vpisa SUPER – LI, gostinstvo in hote-
lirstvo, d.o.o., Ljubljana, Bizoviška 41,
sedež: Bizoviška 41, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04241/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5324793
Osnovni kapital: 10,199.000 SIT
Ustanovitelj: Lisjak Martin, Ljubljana,

Bizoviška 41, vstop 8. 12. 1989, vložek
10,199.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-31668

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07583 z dne 5. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MGG, Kovinsko predelovalna in-
dustrija in trgovina, d.o.o., Kosančeva 13,
Ljubljana, sedež: Kosančeva 13, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11940/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5476607
Osnovni kapital: 1,500.001 SIT
Ustanovitelji: Merlak Bojan, Ljubljana,

Kosančeva 13, ter Gale Marjan in Gale To-
ne, oba iz Škofljice, Gumnišče 9, vstopili
21. 2. 1991, vložili po 500.000,33 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-31669

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07586 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa CODA TRADE, trgovsko podjetje
za zastopanje tujih in domačih firm, sve-
tovanje, uvoz-izvoz, d.o.o., Streliška 32,
Ljubljana, sedež: Streliška 32, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08498/00 vpisalo v sod-

ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5419794
Osnovni kapital: 1,500.400 SIT
Ustanovitelja: Dular Janez in Dular

Aleksandra, oba iz Ljubljane, Pod kostanji
56, vstopila 27. 9. 1990, vložila po 750.200
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31670

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07588 z dne 5. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TOGA, podjetje za trgovino, posre-
dovanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Sneberško nabrežje 20, sedež: Sneberško
nabrežje  20,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21813/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5730104
Osnovni kapital: 1,866.000 SIT
Ustanoviteljica: Pečnik Bogomila, Ljub-

ljana, Sneberško nabrežje 20, vstop 26. 1.
1993, vložek 1,866.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi še na: pro-
izvodnjo tekstilnih izdelkov.

Odslej je dejavnost družbe naslednja: tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; posredovanje in za-
stopanje v prometu blaga in storitev doma
in v tujini; špediterske storitve doma in v
tujini; prevoz blaga v cestnem prometu za
lastne potrebe; marketing; osebne storitve,
kot npr. masaža, savna, pedikira in drugo;
storitve gostinstva; storitve turizma; komi-
sijska trgovina z neživilskimi proizvodi;
ekonomski, finančni, tehnološki in organi-
zacijski inženiring in svetovanje; grafične
storitve; administrativne, finančne in raču-
novodske storitve; menjalniški posli; pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov.

Rg-31672

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07695 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa APPLETON TRADING COMPA-
NY,  d.o.o.,  Mednarodna  trgovina,  Za-
stopstva,  Marketing,  Pod  ježami  10,
Ljubljana, sedež: Pod ježami 10, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16574/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5591902
Osnovni kapital: 1,954.003 SIT
Ustanovitelji: Podobnik Tatjana, Ljub-

ljana, Pod ježami 10, vstop 28. 2. 1991, vlo-
žek 1,243.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Podobnik Jose, izstop 10. 5. 1994;
Podobnik Jure, Ljubljana, Pod ježami 10,
vstop 10. 5. 1994, vložek 710.503 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dosedanja dejavnost se v celoti spreme-
ni, tako da se po novem glasi: trgovina na
debelo in drobno z živili in neživili; trgovi-
na na debelo v tranzitu; trgovinske storitve;
finančno računovodske storitve; gospodar-
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sko svetovanje; turistična dejavnost; uprav-
ljanje poslovnih in stanovanjskih zgradb;
promet z nepremičninami; dajanje v zakup
industrijske opreme in avtomobilov (lea-
sing); opravljanje posredniških storitev;
cestni transport blaga in špedicija; medna-
rodno trgovinsko posredovanje; zastopanje
tujih firm; raziskava tržišča; svetovanje v
prometu blaga in storitev, razen pravnega;
uvoz in izvoz blaga in storitev; posebne ob-
like poslov v zunanjetrgovinskem prometu;
začasni uvoz in izvoz blaga in storitev.

Rg-31673

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07714 z dne 3. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  ROŽLE,  podjetje  za  trgovino,
d.o.o., Horjul 191, sedež: Horjul 191, Hor-
jul, pod vložno št. 1/09027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5423937
Osnovni kapital: 4,160.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Francka, vstopi-

la 2. 11. 1990, in Zupančič Milan, vstopil
30. 11. 1993, oba iz Horjula 45, vložila po
2.080.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31674

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07717 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
KNUT, podjetje za proizvodnjo, inženi-
ring, trgovino in storitve, d.o.o., Mali Osol-
nik 17, Turjak, sedež: Mali Osolnik 17,
Turjak, pod vložno št. 1/17784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah ter spremembo
firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5621631
Firma: KNUT, podjetje za proizvod-

njo, inženiring, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KNUT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelji: Škantelj Dragotin, vložil

1,190.000 SIT, Škantelj Robert, Škantelj Pe-
ter in Škantelj Katarina, vložili po 150.000
SIT, vsi s Turjaka, Mali Osolnik 17, vstopi-
li 20. 3. 1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe je: proizvodnja neko-
vinskih izdelkov; proizvodnja strojev in stroj-
ne opreme; tehnične storitve v elektroniki in
proizvodnja elektronskih in elektromehan-
skih sklopov; tehnične storitve v industriji in
prometu; storitve raziskovanja, dajanja in
uporabe informacij ter znanja; razvojni inže-
niring; trgovina z živilskimi in neživilskimi
proizvodi na drobno; trgovina z živilskimi in
neživilskimi proizvodi na debelo; storitve or-
ganizacije in vodenja ekskurzij; prevoz bla-
ga in potnikov v cestnem prometu; izvajanje
inštalacijskih uslug na področju ohlajevanja,
ogrevanja in vodovoda.

Na področju zunanjetrgovinskega pro-
meta: posredovanje in zastopanje tujih part-
nerjev v prometu blaga in storitev; storitve
raziskovanja, dajanja in uporabe informacij
ter znanja; zunanja trgovina z neživilskimi
in živilskimi proizvodi; opravljanje servi-
snih storitev; konsignacija.

Rg-31675

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07730 z dne 3. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PREIN, d.o.o., Trbovlje, Podjetje
za projektiranje elektroinstalacij, sedež:
Gimnazijska 16, Trbovlje, pod vložno št.
1/18286/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5703158
Osnovni kapital: 1,888.000 SIT
Ustanovitelja: Trpin Alojz, Trbovlje, Sal-

laumines 3a, in Arlič Drago, Trbovlje, Trg
revolucije 4, vstopila 2. 4. 1992, vložila po
944.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arlič Drago, imenovan 17. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik
direktorja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: izvajanje elektroinstalacij, izvaja-
nje svetovalnega in izvajalskega inženirin-
ga s področja elektroinstalacij, trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi vseh strok, uvoz-izvoz.

Dejavnost je odslej: projektiranje s po-
dročij: elektroinstalacij in strelovodov, ener-
getike, avtomatike, telekomunikacij; stro-
kovni nadzori s področja elektroinstalacij;
izvajanje elektroinstalacij; izvajanje sveto-
valnega in izvajalskega inženiringa s po-
dročja elektroinstalacij; trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi vseh strok, uvoz-izvoz.

Rg-31677

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07733 z dne 3. 5. 1995 pri subjektu
vpisa RENTAX, podjetje za trgovino in
zastopstvo, d.o.o., Trbovlje, Ulica 1. ju-
nija 4, sedež: Ulica 1. junija 4, Trbovlje,
pod vložno št. 1/14568/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o  gospodarskih  družbah  s  temile  po-
datki:

Matična št.: 5550734
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Dobravc Daniel, Trbovlje,

Trg revolucije 2a, vstop 29. 11. 1991, vlo-
žek 1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31679

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07764 z dne 5. 5. 1995 pri subjektu
vpisa RIBCA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Jurčkova cesta 33, sedež: Jurč-
kova cesta 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/06776/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5367778
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja:  Debeljak  Vera  in  De-

beljak  Božidar,  oba  iz  Ljubljane,  Jurč-
kova cesta 33, vstopila 23. 4. 1990, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-31680

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07778 z dne 5. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BOS-COMMERCE, Podjetje za tr-
govino, izvoz, uvoz in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Hruševska 4, sedež: Hrušev-
ska 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/13194/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5517648
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Sladič Bogdan, Ljubljana,

Hruševska 4, vstop 26. 8. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31681

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07780 z dne 5. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BARBARA I.P., Izobraževalni pro-
gram, d.o.o., Ljubljana, Robbova 25, se-
dež: Robbova 25, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17381/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5620210
Osnovni kapital: 1,562.395 SIT
Ustanoviteljica: Prajs Barbara, Ljublja-

na, Robbova 25, vstop 31. 3. 1992, vložek
1,562.395 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31683

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07839 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa BORDO, d.o.o., podjetje za arhi-
tekturo, oblikovanje in izvedbo, Ljublja-
na, sedež: Ziherlova 43, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08488/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5437946
Osnovni kapital: 1,554.663 SIT
Ustanovitelj: Vrtovec Marijan, Ljublja-

na, Metoda Mikuža 12, vstop 27. 7. 1990,
vložek 1,554.663 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31686

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07845 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa VULKOS, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., sedež: Vrtnarija 16,
Vrhnika, pod vložno št. 1/03300/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5309255
Firma:  VULKOS,  podjetje  za  pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,142.000 SIT
Ustanovitelj: Caserman Pavel, Vrhnika,

Vrtnarija 16, vstop 13. 12. 1989, vložek
4,142.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31687

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07867 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 54 – 27. IX. 1996 Stran 3841

vpisa COMA, Veletrgovina, zastopstva,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenčeva 93,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02138/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo  osnovnega  kapitala  s  temile  po-
datki:

Matična št.: 5286751
Osnovni kapital: 12,367.000 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Zvonimir, Med-

vode, Medvoška 12, in Šušteršič Andrej,
Medvode, Medvoška 10, vstopila 28. 6.
1989, vložila po 6,183.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-31688

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/07873 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa MI VAM, pripomočki in rešitve za
manj odvisno življenje, d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Podboršt 17, Ljubljana-Črnuče,
sedež: Cesta v Podboršt 17, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5341540
Sedež: Ljubljana, Cesta v Podboršt 17
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelji: Ambrož Dušan, vložil

901.260 SIT, in Ambrož Miloš, vložil
450.630 SIT, oba iz Ljubljane, Cesta v Pod-
boršt 17, vstopila 18. 12. 1989, ter Ferluga
Milojka, Izola, Ferda Bidovca 4, vstopila
24. 2. 1992, vložila 150.210 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-31690

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08500 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa GRADIAL, podjetje za gradbeni in-
ženiring, storitve in trgovino, d.o.o., Stari
trg pri Ložu, sedež Cesta Notranjskega
odreda 15, Stari trg pri Ložu, pod vložno
št. 1/15990/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5601312
Firma: GRADIAL, podjetje za grad-

beni  inženiring,  storitve  in  trgovino,
d.o.o., Cerknica

Skrajšana  firma:  GRADIAL,  d.o.o.,
Cerknica

Sedež: Cerknica, Kebetova ulica 15.

Rg-31692

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08532 z dne 1. 7. 1995 pri subjektu vpisa
LIMAB, d.o.o., podjetje za trgovino, pro-
jektiranje, svetovanje, razvoj, proizvodnjo,
montažo in vzdrževanje dvigal, strojnih  de-
lov...,  sedež:  Korytkova  18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08082/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom ogospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5392799
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Belas Zlatko in Belas Sil-

vestra, oba iz Ljubljane, Korytkova 18, vsto-

pila 29. 8. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31694

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08551 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SEJKO, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana,  Linhartova  7,  sedež:  Lin-
hartova  7,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/22586/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5759889
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Rome Sead, vstopil 26. 1.

1994, in Rome Marija, vstopila 5. 5. 1994,
oba iz Ljubljane, Linhartova 7, vložila po
761.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31695

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08559 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa M INŽENIRING, podjetje za inže-
niring,  d.o.o.,  Manice  Komanove  22,
Ljubljana, sedež: Manice Komanove 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11120/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5464102
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mulh Miloš, Ljubljana, Li-

tostrojska 16, vstop 4. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnosti družbe se doda: marketing
reklamnih storitev.

Dejavnost družbe je odslej: izdelovanje
izdelkov iz termoplastičnih mas; izdelova-
nje svetlobnih napisov; marketing reklam-
nih storitev; inženiring storitve na področju
električnih instalacij; projektiranje električ-
nih inštalacij jakega in šibkega toka; izvaja-
nje električnih inštalacij jakega in šibkega
toka; nadzor električnih inštalacij jakega in
šibkega toka; nadzor nad projektiranjem in
izvajanjem del inštalacij jakega in šibkega
toka; inženiring na področju zaključnih del
v gradbeništvu; izvajanje zaključnih del v
gradbeništvu.

Rg-31696

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08573 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa AB BERGANT, transport in trgo-
vina,  d.o.o.,  Repnje  29,  Vodice,  sedež:
Repnje  29,  Vodice,  pod  vložno  št.
1/0857/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5543878
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Bergant Marjan, Vodice,

Repnje 29, vstop 26. 11. 1990, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bergant Kristina, Vodice, Repnje

29, imenovana 18. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-31697

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08579 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa MESAL, d.o.o., Gradbena mehani-
zacija in gradbeništvo, Sneberska 140a,
Ljubljana-Polje, sedež: Sneberska 140a,
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/15822/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5574692
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Mesojedec Albin, Ljublja-

na-Polje, Novo Polje, Cesta XV/24, vstop
18. 2. 1992, vložek 1,507.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-31698

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08591 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa GI STARC, projektiranje in izvaja-
nje del nizkih in visokih gradenj, d.o.o.,
Ljubljana, Mestni trg 13, sedež: Mestni
trg   13,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/21859/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo naslova zastopnice in
ustanoviteljice, spremembo firme in skraj-
šano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5728207
Firma: GI STARC, projektiranje in iz-

vajanje  del  nizkih  in  visokih  gradenj,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: GI STARC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanoviteljica: Starc Mojca, Ljubljana,

Mestni trg 13, vstop 17. 3. 1993, vložek
1,630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31703

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08718 z dne 1. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TEPS, Proizvodnja za šport in pro-
sti čas, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Bokal-
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ce 45, sedež: Cesta na Bokalce 45, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5758947
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT
Ustanovitelji: Snoj Roman, vložil

1,079,400 SIT, in Snoj Roman ml., vložil
462.600 SIT, oba iz Ljubljane, Cesta na
Bokalce 45, vstopila 16. 10. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Snoj Iztok, izstopil
31. 12. 1993.

Rg-31706

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08771 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa TEA-D, uvozno izvozno podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Srednje Gameljne 29a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5458528
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelja: Dresler Tea in Dresler Ja-

nez, oba iz Ljubljane, Srednje Gameljne
29a, vstopila 11. 6. 1990, vložila po 770.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Dre-
sler Tea, razrešena 6. 5. 1994 kot članica
poslovodnega odbora in imenovana za di-
rektorico, ki zastopa družbo brez omejitev;
Dresler Janez, razrešen 6. 5. 1994 kot član
poslovodnega odbora in imenovan za za-
stopnika, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31708

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08804 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  M.A.J.  OPREMA,  inženiring  in
marketing, d.o.o., Na Palcah 8, Ljublja-
na, sedež: Na Palcah 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04715/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5322502
Firma: M.A.J. OPREMA, inženiring in

marketing, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Jazbinšek Kristina, izstop

23. 5. 1994; Jazbinšek Matija, Ljubljana,
Gotska 11, vstop 16. 1. 1990, vložek 76.000
SIT, in Jazbinšek Franc, Ljubljana, Na Pal-
cah 8, vstop 23. 5. 1994, vložek 1,444.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jazbinšek Kristina, razrešena
23. 5. 1994; direktor Jazbinšek Franc, ime-
novan 23. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost družbe se glasi: inženiring na
področju zaključnih del v gradbeništvu in
opreme investicijskih objektov; izdelava
idejnih predlog pri notranji opremi poslov-
nih prostorov; raziskovanje tržišča, tržno

analiziranje, ekonomska propaganda, mar-
keting s področja dejavnosti, ki pa ne zaje-
ma trgovine na debelo in prirejanja iger na
srečo; proizvodnja; organiziranje proizvod-
nje; montaža opreme; posredovanje v po-
slih blagovnega prometa in zastopanje dru-
gih podjetij v okviru reigstrirane dejavno-
sti; trgovina na drobno in debelo z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi; gostinska
dejavnost; finančne storitve.

Rg-31709

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08829 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu
vpisa CORNER, servisiranje in druge sto-
ritve, d.o.o., Mengeš, sedež: Na ulicah 63,
Loka   pri   Mengšu,   pod   vložno   št.
1/12225/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo sedeža in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5493528
Firma: CORNER, servisiranje in dru-

ge storitve, d.o.o., Mengeš
Sedež: Loka pri Mengšu, Testenova 72
Osnovni kapital. 1,516.300 SIT
Ustanovitelj: Listar Boris, Loka pri

Mengšu, Na ulicah 63, vstop 4. 4. 1991,
vložek 1,516.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Doregistrirajo se: trgovina na debelo in
drobno z vsemi živilskimi in neživilskimi
izdelki; poslovne storitve; servisne storitve;
inštalaterske storitve; zaključna dela v grad-
beništvu.

Izbrišejo se: trgovina na drobno z neži-
vilskimi proizvodi: tekstil in konfekcija,
obutev, usnje, guma, plastika, kovinsko in
elektrotehnično blago.

Po novem so registrirane naslednje de-
javnosti: popravila in vzdrževanje elektro-
tehničnih gospodinjskih aparatov; izdelava
raznih elektrotehničnih izdelkov; popravila
in vzdrževanje električnih strojev in ostalih
elektrotehničnih aparatov in naprav; postav-
ljanje in popravila gradbenih instalacij; pre-
voz blaga in oseb v cestnem prometu; za-
stopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev; ostale gostinske storitve (kava
bar, bistro); trgovina na debelo in drobno z
vsemi živilskimi in neživilskimi izdelki; po-
slovne storitve; servisne storitve; inštalater-
ske storitve; zaključna dela v gradbeništvu.

Rg-31711

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09313 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa  PAVMACAR,  trgovina,  storitve,
servis, uvoz-izvoz, d.o.o., Dol pri Ljublja-
ni, sedež: Zajelše 78, Dol pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/22773/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, firme, deležev in dejavnosti
ter skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5817099
Firma: PAVMACAR, trgovina, stori-

tve, servis, d.o.o., Dol pri Ljubljani
Skrajšana firma: PAVMACAR, d.o.o.,

Dol pri Ljubljani

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pavčnik Malči-Marija in

Pavčnik Dušan, oba iz Dola pri Ljubljani,
Zajelše 78, vstopila 30. 3. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se odslej glasi: trgovanje (tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi na domačem trgu in
s tujino in vse trgovinske storitve); popravi-
lo in vzdrževanje cestnih motornih vozil
(zlasti avtokleparske, avtoličarske in avto-
mehanične storitve ter avtovleka in hramba
vozil); rent-a-car; komisijski in konsigna-
cijski posli; opravljanje poslov finančnega
posredovanja (finančni inženiring), obrti in
osebnih storitev.

Rg-31713

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09330 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ITINERAR, d.o.o., podjetje za or-
ganizacijo športno turističnih prireditev,
Celovška 206, Ljubljana, sedež: Celovška
206, Ljubljana, pod vložno št. 1/05153/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5334179
Osnovni kapital: 1,513.480 SIT
Ustanovitelji: Poberžnik Ferdinand,

Ljubljana, Zoletova 7, vložil 1,033.250 SIT,
in Mitja Grosman, Ljubljana, Verovškova
51, vložil 480.230 SIT, vstopila 6. 3. 1990,
Roman Jan, izstopil 18. 5. 1994.

Rg-31714

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09331 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa AVICOM, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Čižmanova 5, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15369/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5574587
Osnovni kapital: 1,500.128,10 SIT
Ustanovitelja: Petrin Branko, Ljubljana,

Čižmanova 5, vstop 24. 1. 1992, vložek
1,500.128,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brancelj Boris, izstop 26. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Brancelj Borisu, ki je bil razrešen 26. 5. 1994.

Rg-31715

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09335 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu
vpisa CERES, trgovina, posredovanje in
gostinstvo, d.o.o., Archinetova 9, Ljub-
ljana, sedež: Archinetova 9, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10045/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5446074
Osnovni kapital: 1,595.921 SIT
Ustanovitelja: Balaškovič Marija, vsto-

pila 13. 7. 1993, in Petročnik Drago, vstopil
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5. 12. 1990, oba iz Kamnika, Klavčičeva
10, vložila po 797.960,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-31718

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09346 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu
vpisa PUNA, trgovina in finančne stori-
tve, d.o.o., Grosuplje, sedež: Šuligojeva 2,
Grosuplje, pod vložno št. 1/23533/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5763100
Osnovni kapital: 1,504.500 SIT
Ustanovitelja: Jurjevčič Bor, vstopil

10. 4. 1993, vložil 120.000 SIT, in Jurjevčič
Anton, vstopil 20. 5. 1994, vložil 1,384.500
SIT, oba iz Grosupljega, Šuligojeva 2, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-31720

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09368 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MALUMA, podjetje za finančno
računovodske storitve, inženiring, šport
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Čepelni-
kova 14, sedež: Čepelnikova 14, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in dejav-
nosti ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5672945
Osnovni kapital: 1,744.080 SIT
Ustanovitelji: Narobe Ludvik, Ljublja-

na, Čepelnikova 14, Jurjec Marko, Ljublja-
na, Ob sotočju 12, in Fatur Martin, Medvo-
de, Spodnje Pirniče 83, vstopili 24. 9. 1992,
vložili po 581.360 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5222 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-31721

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09382 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa STING TRADE, razvoj, proizvod-
nja in trženje produktov, informacijskih
tehnologij, d.o.o., Ljubljana, Proletarska
1, sedež: Proletarska 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04173/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, deležev in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5330122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krošelj Matjaž, Ljublja-

na, Kotnikova 2, vložek 300.000 SIT, Mur-
ko Vinko, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 74,
vložek 300.000 SIT, Stergel Dušan, Ljub-
ljana, Veršičeva 17, vložek 450.000 SIT, in
Stritar Dušan, Ljubljana, Gubčeve brigade
57, vložek 450.000 SIT – vstopili 19. 12.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z elektrotehničnim bla-
gom, sklopi podsklopi in elementi; trgovina
na debelo in drobno z elektronsko in raču-
nalniško opremo, sklopi, podsklopi in ele-
menti in drugimi proizvodi informacijskih
tehnologij; razvoj in proizvodnja računal-
niške strojne in programske opreme ter dru-
gih proizvodov informacijskih tehnologij;
servisiranje in inštalacija računalniške stroj-
ne in programske opreme in drugih pro-
izvodov informacijskih tehnologij; inženi-
ring in svetovanje na področju informacij-
skih tehnologij; izobraževanje uporabnikov
na področjih dejavnosti družbe; storitve na
področju prometa blaga in storitev, od tega:
storitve reklame in ekonomske propagande,
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev, zastopanje, po-
sredništvo in komisijski posli; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; orga-
niziranje in izvajanje kooperativne dejav-
nosti; storitve raziskovanja tržišč, dajanja
in uporabe informacij in znanja v gospodar-
skem poslovanju ter projektiranja.

Rg-31722

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09394 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MODEN, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Kamnik, Drnovškova pot
5, sedež: Drnovškova pot 5, Kamnik, pod
vložno št. 1/06590/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5378648
Osnovni kapital: 2,753.000 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Stanislav, vložil

2,725.466 SIT, in Hočevar Stanislava, vlo-
žila 27.534 SIT, oba iz Kamnika, Drnovško-
va pot 5, vstopila 19. 3. 1990, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-31724

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09422 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu

vpisa COMAL, d.o.o., prevozi, trgovina,
proizvodnja in storitve, Ig, Dobravica 23,
sedež: Dobravica 23, Ig, pod vložno št.
1/14886/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5553903
Osnovni kapital: 1,503.179 SIT
Ustanovitelj: Comino Aljaž, Ig, Dobra-

vica 23, vstop 23. 12. 1991, vložek
1,503.179 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31727

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09426 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa PROCOM, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, prevozništvo, gradbeništvo,
turizem in gostinstvo, d.o.o., Dobrova, se-
dež: Devce 26, Dobrova, pod vložno št.
1/17583/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti, deležev in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5593662
Osnovni kapital: 4,252.900 SIT
Ustanovitelj: Puš Zvone, Dobrova, Dev-

ce 26, vstop 18. 3. 1992, vložek 4,252.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
blaga za široko porabo in drugih kovinskih
izdelkov; visokogradnja, nizkogradnja in hi-
drogradnja; investicijska in zaključna dela
v gradbeništvu; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; storitve v cestnem prometu; trgovina
na drobno z živili in neživili; trgovina na
debelo z živili in neživili; gostinske storitve
nastanitve; storitve na področju prometa;
poslovne storitve, zlasti na področju preva-
janja; izvoz in uvoz z živili in neživili; iz-
voz in uvoz blaga iz okvira dejavnosti na
podlagi pogodb o dolgoročni kooperaciji ter
pogodb o skupnem vlaganju z domačimi in
tujimi pravnimi in fizičnimi osebami; zača-
sni uvoz in izvoz blaga iz okvira dejavnosti
zaradi oplemenitenja (predelava, dodelava,
obdelava); opravljanje storitev v zunanjetr-
govinskem prometu: storitve zastopanja in
posredovanja tujih pravnih in fizičnih oseb;
storitve prodaje tujega blaga s konsignacij-
skega skladišča, storitve prodaje iz brezca-
rinskih prodajaln ter storitve servisiranja
opreme in trajnih dobrin za osebno rabo;
pridelovanje in odstopanje pravic do lastni-
ne ter znanja in izkušenj (know-how); po-
sredovanje pri opravljanju poslov zunanje-
trgovinskega prometa; raziskava tujega tr-
ga; plasma tujega kapitala; mednarodna špe-
dicija; organizacije mednarodnih sejmov in
razstav; storitve mednarodnega prevoza pot-
nikov in blaga; celotno izvajanje investicij-
skih del v tujini; začasni uvoz opreme v
zakup za potrebe lastne proizvodnje in
opravljanje storitev (leasing); turistični po-
sli s tujino; trgovina z vozili, deli in pribo-
rom na debelo in drobno in v tranzitu; trgo-
vina z naftnimi derivati na debelo in drob-
no; zastopanje v prometu blaga in storitev;
marketing; inženiring na področju gradbe-
ništva, tehnologije in strojegradnje; izvaja-
nje strokovnega nadzora pri gradnji; kon-
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zulting; raziskovalno-razvojne storitve v
gospodarskih dejavnostih; posredovanje na
področju prometa blaga in storitev; raziska-
va trga; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; promet z nepremičninami in po-
sredovanje pri prometu z nepremičninami;
leasing avtomobilov; komisijski posli na po-
dročju prometa blaga in storitev; financira-
nje proizvodnje in drugih naložbenih objek-
tov; storitve transfera tehnologije in lansi-
ranja novih proizvodov in storitev; gospo-
darsko svetovanje; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; prirejanje sejmov
in razstav; rent-a-car; leasing; posredovanje
transportnih storitev; transport za lastne po-
trebe; servisno vzdrževalna dejavnost; agen-
cijske storitve v turizmu; hoteli, moteli, pen-
zioni in turistična naselja s celotnim poslo-
vanjem; izvoz in uvoz blaga na podlagi po-
godb o dolgoročni proizvodni kooperaciji.

Rg-31731

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09474 z dne 14. 7. 1995 pri subjektu
vpisa  VUDI,  Trgovsko  podjetje,  d.o.o.,
Škofljica, Gradišče 215, sedež: Gradišče
215, Škofljica, pod vložno št. 1/19689/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev in dejav-
nosti ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5671400
Firma: VUDI – GLAVAN IN DRUŽ-

BENIK, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: VUDI – GLAVAN IN

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Glavan Ljubica, Ljublja-

na, Črtomirova 29, in Glavan Bojan, Škof-
ljica, Gradišče 215, vstopila 2. 9. 1992, vlo-
žila po 62.100 SIT, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Dejavnost: prevoz oseb z reševalnimi vo-
zili.

Rg-31732

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09477 z dne 9. 8. 1995 pri subjektu
vpisa HAMBERGER, d.o.o. – Obdelava
kamna, šiviljstvo in trgovina, Mengeš, se-
dež: Lavričeva 5, Mengeš, pod vložno št.
1/16169/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev
in deležev ter preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5595479
Firma: HAMBERGER & CO, d.n.o.,

Obdelava kamna, šiviljstvo in trgovina
Skrajšana firma: HAMBERGER & CO,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Hamberger Peter, vstopil

4. 3. 1992, in Nemec Marjeta, vstopila 16. 5.
1994, oba iz Mengša, Lavričeva 5, vložila

po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-31735

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09498 z dne 8. 8. 1995 pri subjektu
vpisa  BEJA,  trgovina,  storitve,  servis,
d.o.o., Šmartno pod Šmarno goro, Zavrh
n. h., sedež: Zavrh n. h., Šmartno pod
Šmarno goro, pod vložno št. 1/11206/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
ustanoviteljev, deležev in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5474116
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Trček-Cof Bernarda, iz-

stop 20. 5. 1994; Trček Janez, Ljubljana,
Adamičeva 18, vstop 20. 5. l994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Trček-Cof Bernarda, razrešena
20. 5. 1994; direktor Trček Janez, imeno-
van 20. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-31736

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09503 z dne 7. 8. 1995 pri subjektu
vpisa TEMA PROFESIONAL, marketing
in distribucija, d.o.o., Ljubljana, Dolenj-
ska c. 258, sedež: Dolenjska c. 258, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5749255
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelji: TEMA, d.o.o., Ljubljana,

Dolenjska cesta 258, vstop 21. 1. 1993, vlo-
žek 2,000.000 SIT, Schaschl Johannes Wal-
ter, A-9170 Ferlach, Avstrija, Tratten 4, vs-
top 21. 1. 1993, vložek 4,000.000 SIT, in
GITASCHTHALER HANDELS
Ges.m.b.H., Villach, Piccostrasse 36, vstop
20. 5. 1994, vložek 2,000.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-31737

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09510 z dne 8. 8. 1995 pri subjektu
vpisa TUHNA, podjetje za tekstilno pro-
izvodnjo in trgovino na debelo v tranzitu
in storitveno dejavnost, d.o.o., Tovar-
niška ulica 7, Ljubljana, sedež: Tovar-
niška ulica 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/06047/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
deležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5399513
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Uhan Andrej, vstopil

19. 3. 1990, in Uhan Majda, vstopila 21. 3.
1991, oba iz Ljubljane, Tovarniška 7, vloži-
la po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost družbe se dopolni s: trgovino
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi vseh trgovskih strok.

Briše se naslednja dejavnost: trgovina
na drobno z neživilskimi proizvodi.

Dejavnost družbe se odslej v celoti gla-
si: proizvodnja tekstilnih izdelkov in mod-
nih dodatkov; trgovina na debelo v obliki
tranzita z neživilskimi izdelki na domačem
trgu; storitve trženja in marketinga s po-
dročja dejavnosti družbe; agencijske in po-
sredniške storitve ter zastopanje v prometu
blaga in storitev; storitve s področja finanč-
no-računovodske dejavnosti; trgovina na de-
belo v obliki tranzita s tekstilnimi izdelki;
storitve trženja in marketinga s področja
tekstilne stroke; agencijske in posredniške
storitve ter zastopanje v prometu blaga in
storitev tujih firm s področja tekstilne stro-
ke; uvoz in izvoz blaga za dejavnosti pod-
jetja in uvoz vozil za potrebe podjetja; trgo-
vina  na  debelo  in  drobno  z  živilskimi  in
neživilskimi  proizvodi  vseh  trgovskih
strok.

Rg-31738

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09532 z dne 9. 8. 1995 pri subjektu
vpisa CELZIJA, podjetje za marketing,
sitografijo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Celestinova 1, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16905/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5607973
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Anžin Ivana, vložila

1,386.214 SIT, in Anžin Sašo, vložil
113.786 SIT, oba iz Ljubljane, Celestinova
1, vstopila 25. 5. 1994, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Anžin Sašo, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: prodaja in posredovanje pri prodaji
nepremičnin in premičnin; leasing avtomo-
bilov in strojev; rent-a-car.

Rg-31739

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani,  Odde-
lek za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 94/09537 z dne 8. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAING, podjetje za inženi-
ring, trgovino in storitve, d.o.o., Ig pri
Ljubljani, sedež: Ig 188, Ig pri Ljublja-
ni, pod vložno št. 1/12731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, sedeža, ustanovite-
ljev,  deležev  in  dejavnosti  s  temile
podatki:

Matična št.: 5504554
Sedež: Ig pri Ljubljani, Ig 196b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mavec Marjan, Ig pri

Ljubljani, Ig 196b, vstop 17. 5. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pucihar Marija, izstop 21. 4. 1994.
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Dejavnost se dopolni tako, da ostane vsa
dosedanja in da se doda: gradbeništvo in
gradbeni inženiring.

Rg-31740

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09768 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa MANI, podjetje za posredovanje,
d.o.o., Celovška 99b, Ljubljana, sedež:
Celovška 99b, Ljubljana, pod vložno št.
1/09048/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti, priimka in naslova ustanovitelja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5440475
Firma: MANI, podjetje za posredova-

nje, d.o.o., Maroltova 9, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Maroltova 9
Osnovni kapital: 1,566.600 SIT
Ustanoviteljici: Baraga-Jaki Barbara,

Ljubljana, Maroltova 9, vstop 27. 9. 1990,
vložek 1,556.600 SIT, in Baraga-Plavšič
Katarina, Ljubljana, Černetova 8, vstop
30. 9. 1994, vložek 10.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjim: klub-
ska dejavnost; agencijski posli; promet z
nepremičninami; menjalnica in zastavljal-
nica.

Dejavnost se odslej glasi: komercialni
posli v prometu blaga in storitev, zastopa-
nje, posredovanje ter svetovanje na področ-
ju trgovinskega prometa; trgovina v tranzi-
tu z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; opravljanje gostin-
ske dejavnosti – prehrambene storitve; turi-
stično posredovanje; računalniške usluge –
zajemanje, knjiženje in obdelava podatkov;
prevozi za lastne in tuje potrebe v cestnem
prometu; posredovanje pri nakupu in proda-
ji nepremičnin; klubska dejavnost; agencij-
ski posli; promet z nepremičninami; me-
njalnica in zastavljalnica.

Rg-31743

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10242 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa TISA FinComm, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kongresni trg 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/25025/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5807620
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Marinšek Metka, Kranj,

Kidričeva cesta 47a, vstop 24. 7. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31744

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10251 z dne 29. 8. 1995 pri subjektu
vpisa ARTAČ M & D, Elektroinštalacije,
trgovina, Švarova 22, Ljubljana, sedež:
Švarova  22,  Ljubljana,  pod  vložno  št.

1/08750/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5427592
Osnovni kapital: 1,550.043 SIT
Ustanovitelja: Artač Marjan in Artač Du-

šan, oba iz Ljubljane, Švarova 22, vstopila
29. 8. 1990, vložila po 775.021,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-31747

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10306 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu
vpisa JOB & JOB, Trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Slape 159,
sedež: Slape 159, Ljubljana, pod vložno
št. 1/16794/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in ustano-
viteljev ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5674034
Firma: ZAVRL IN PARTNER, d.n.o.,

Trgovsko in storitveno podjetje, Slape št.
159, Ljubljana

Skrajšana firma: ZAVRL IN PART-
NER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Matjašič Tone, izstopil
18. 5. 1994; Zavrl Janez in Zavrl Robert,
oba iz Ljubljane, Slape 159, vstopila 4. 3.
1992, vložila po 6.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zavrl
Janez, razrešen 18. 5. 1994 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki je pooblaščen
po posebnem sporazumu družbenikov za za-
stopanje in predstavljanje družbe navzen,
do tretjih oseb, ter zastopnik Zavrl Robert,
imenovan 4. 3. 1992, ki je pooblaščen isto-
časno po sporazumu obeh družbenikov pri
poslovanju s tretjimi osebami za zastopanje
z omejitvijo.

Rg-31748

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10520 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa OSKAR RENT, podjetje za uspo-
sabljanje kandidatov za voznike motor-
nih vozil, prevoz oseb in tovora in
rent-a-car, d.o.o., Ljubljana, sedež: Rož-
na dolina, Cesta III/15b, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06263/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanovitljev in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5347734
Osnovni kapital. 1,529.300 SIT
Ustanovitelja: Frankič Oskar, Ljubljana,

Rožna dolina, C. III/15b, vstopil 21. 3. 1990,
in Čekeliš Slavko, Ljubljana, Vidmarjeva 8,
vstopil 30. 5. 1994, vložila po 764.650 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31750

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 94/10566 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa K & K INTERNATIONAL, Podjet-
je za notranjo, zunanjo trgovino in inže-
niring, d.o.o., Dunajska 389, Ljubljana,
sedež: Dunajska 389, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19847/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5663890
Osnovni kapital: 1,565.000 SIT
Ustanovitelj: Krasnik Teodor, Ljublja-

na, Primožičeva 1, vstop 6. 8. 1992, vložek
1,565.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31751

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10598 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa JUVENTA, d.o.o., Trbovlje, Trgo-
vina in zastopstvo, sedež: Oktobrske re-
volucije 30, Trbovlje, pod vložno št.
1/08678/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5417562
Osnovni kapital: 1,503.095,10 SIT
Ustanovitelja: Škerbič Urška, Limbuš,

K žagi 6, vstop 6. 9. 1990, vložek
1,408.095,10 SIT, in Škerbič Matej, Trbov-
lje, Trg svobode 32, vstop 20. 5. 1994, vlo-
žek 95.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šker-
bič Matej, imenovan 20. 5. 1994 za komer-
cialnega direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-31754

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10611 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa SEMCO 5, podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Črnuče,
Zasavska c. 12, sedež: Zasavska c. 12,
Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/20690/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5717973
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Prešeren Peter, Ljublja-

na-Črnuče, Zasavska c. 12, vstop 21. 12.
1992, vložek 1,506.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-31756

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10615 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ADA COMPUTERS, računalniški
sistemi, Ljubljana, d.o.o., sedež: Titova
37, Ljubljana, pod vložno št. 1/03629/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5292131
Sedež: Ljubljana, Dunajska 7
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Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Poljanšek Samo, Ljublja-

na, Zavrti 46, in Štucin Primož, Ljubljana,
Jakčeva ulica 31, vstopila 23. 10. 1991,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Pettauer Janez, izstopil 30. 5.
1994.

Dejavnost se razširi z naslednjim: posli
zastopanja in posredovanja in komisijski po-
sli v prometu blaga in storitev.

Dejavnost je sedaj: ekonomske, organi-
zacijsko tehnološke storitve in svetovanje;
proizvodnja neomenjenih elektronskih apa-
ratov in naprav; popravilo in vzdrževanje
električnih strojev in ostalih elektrotehnič-
nih aparatov in naprav; inženiring s področ-
ja organizacije in vpeljave računalniških si-
stemov; izdelava, prodaja in vzdrževanje
programske računalniške opreme; trgovina
na debelo – kovinskega in elektrotehnične-
ga blaga; trgovina na debelo z mešanim bla-
gom – računalniki, njihovi deli, potrošni ma-
terial za strojno in programsko opremo soft-
ware, tiskalniki, risalniki; trgovina na drob-
no kovinskega in elektrotehničnega blaga;
trgovina na drobno pisarniškega materiala
in pribora; trgovina z mešanim blagom; po-
trošni material za obdelavo podatkov; pro-
gramska oprema software, tiskalniki, risal-
niki; storitve obdelave podatkov; dajanje ra-
čunalniške strojne in programske opreme v
najem in zakup; računalniška grafična pri-
prava; založniška dejavnost; izdajanje knjig,
brošur, načrtov; računalniško oblikovanje
obrazcev in podobno s področja poslovnega
procesa podjetij, računalništva in avtomat-
ske obdelave podatkov; računalniško izo-
braževanje in usposabljanje; posli zastopa-
nja in posredovanja in komisijski posli v
prometu blaga storitev.

Rg-31759

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10729 z dne 1. 8. 1995 pri subjektu
vpisa BIT&CO, Podjetje za računalniško
opremo, razvoj in vzdrževanje računal-
niških programov, d.o.o., Medvode, Bi-
zantova 19, sedež: Bizantova 19, Medvo-
de, pod vložno št. 1/12606/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5688043
Osnovni kapital: 1,565.000 SIT
Ustanovitelj: Zor Borut, Medvode, Bi-

zantova 19, vstop 11. 4. 1991, vložek
1,565.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31762

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10758 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu
vpisa TEBAG, Podjetje za globalni inže-
niring, d.o.o., Zagorje ob Savi, Zupanči-
čeva 12, sedež: Zupančičeva 12, Zagorje
ob Savi, pod vložno št. 1/08936/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5429595
Osnovni kapital: 48,981.000 SIT

Ustanovitelji: Bajcar Ivan, Zagorje ob
Savi, Župančičeva 12, in Terkl Hans Ul-
rich, Avstrija, Edelackerstr. 17, St. Marein,
vstopila 28. 9. 1990, vložila po 16,327.000
SIT, ter Bajcar Aljoša, Ljubljana, Županči-
čeva 12, vstopil 5. 7. 1993, vložil
16,327.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-31763

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10760 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa KOSTEL, družba za trgovino na
debelo  in  drobno  z  mešanim  blagom,
d.o.o., Potok, sedež: Potok št. 3, Vas, pod
vložno št. 1/05553/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5351154
Osnovni kapital: 1,566.000 SIT
Ustanovitelj: Ofak Jože, Vas, Potok 3a,

vstop 15. 2. 1990, vložek 1,566.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31765

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10767 z dne 2. 8. 1995 pri subjektu
vpisa EDUPPS, podjetje za ekonomsko,
davčno, upravno in pravno svetovanje in
posredovanje v prometu, d.o.o., Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 96, sedež: Cesta
9. avgusta 96, Zagorje ob Savi, pod vlož-
no št. 1/02985/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5304148
Osnovni kapital: 2,031.905,80 SIT
Ustanovitelja: Jerman Franc, Zagorje ob

Savi, Prečna pot 23, vstopil 15. 12. 1989, in
Ivšek Bojan, Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-
gusta 96, vstopil 20. 2. 1993, vložila po
1,015.952,90 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-31766

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10768 z dne 7. 4. 1995 pri subjektu
vpisa EFEKT INŽENIRING, Podjetje za
gradbeništvo, trgovino in turizem, d.o.o.,
sedež: Tbilisijska 78, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08030/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5398274
Osnovni kapital: 2,600.000 SIT
Ustanovitelj: Hunjet Matija, Ljubljana,

Tibilisijska 78, vstop 16. 12. 1991, vložek
2,600.000 SIT,  odgovornost:  ne  odgo-
varja.

Rg-31768

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10796 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu
vpisa INTERLAND, d.o.o., špedicija, za-
stopanje, 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 uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5477611
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Markič Zdenka, vložila

1,446.000 SIT, in Markič Bojan, vložil
56.000 SIT, oba iz Ljubljane, Primožičeva
1, vstopila 14. 12. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-31770

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10799 z dne 7. 4. 1995 pri subjektu
vpisa BIRO PRAXIS, Gospodarsko sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska  106,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/16522/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5589541
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Marjeta in Po-

točnik Mihael, oba iz Ljubljane, Pod topoli
70, vložila po 321.600 SIT, ter Erjavšek
Bojan, Jesenice, Tomšičeva 53, vložil
964.800 SIT – vstopili 12. 3. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-31773

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10813 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa TuF, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Kašeljska 158, se-
dež: Kašeljska 158, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5662168
Osnovni kapital: 2,066.000 SIT
Ustanovitelj: Bogomolec Robert, Ljub-

ljana, Brodarjev trg 15, vstop 1. 4. 1992,
vložek 2,006.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31774

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10814 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu
vpisa EGZONA, Trgovina, proizvodnja,
eksport-import, d.o.o., sedež: Marinkov
trg 7, Ljubljana, pod vložno št. 1/20201/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5688442
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škelzen Bajrami, Ljublja-

na, Marinkov trg 7, vstop 20. 10. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31797

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04083 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu
vpisa GRAVERSTVO ŠIŠKA, p.o., sedež:
Celovška cesta 83, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00011/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme in os-
novnega kapitala, družbenike in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5015332
Firma: GRAVERSTVO ŠIŠKA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 8,210.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 3,280.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek 820.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vložek 820.000 SIT,
Ahlin Radoslav, Ljubljana, Podutiška 24,
vložek 440.000 SIT, Gašperšič Janez,
Ljubljana, Tomažičeva 42, vložek 420.000
SIT, Hari Marjan, Ljubljana, Knezova 6,
vložek 270.000 SIT, Nastav Ružica, Ljub-
ljana, Dergomaška 15, vložek 330.000 SIT,
Razumič Alojzija, Ljubljana, Zapuška ce-
sta 108, vložek 430.000 SIT, Čarman Sta-
nislav, Medvode, Cesta na Svetje 52, vlo-
žek  380.000  SIT,  Štelcer  Franc,  Ljublja-
na, Ulica  bratov  Učakar  16,  vložek
370.000 SIT,  Kračman  Jože,  Mengeš,
Kersnikova  10,  vložek  270.000  SIT,  in
Velkovrh  Milan,  Polhov  Gradec,  Babna
gora  10,  vložek  380.000 SIT  –  vstopili
18.  5.  1995,  odgovornost:  ne  odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ahlin Radoslav, ki od 18. 5. 1995
zastopa družbo z omejitvijo, da pogodbe, ki
se nanašajo na nakup in prodajo nepremič-
nin, lahko sklene le na podlagi predhodnega
sklepa zbora delavcev.

Dejavost, vpisana 22. 9. 1995: 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LPS
279/0628/95-ijs z dne 20. 7. 1995.

Rg-31776

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/10825 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa FLORIN, storitveno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana,  Cimermanova  7,  sedež:  Ci-
mermanova 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/21266/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5718201
Osnovni kapital: 1,504.583 SIT
Ustanovitelja: Lešnjak Danica, vstopila

12. 10. 1993 in Lešnjak Franc, vstopil 20. 5.
1994 oba iz Ljubljane, Cimermanova 7, vlo-
žila po 752.291,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-31800

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05102 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa RADIO Trbovlje, d.o.o., Trg svobo-
de 11a, Trbovlje, sedež: Trg svobode 11a,
Trbovlje, pod vložno št. 1/00597/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo ustanoviteljev,
osnovni kapital, spremembo zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5727847
Skrajšana  firma:  RADIO  Trbovlje,

d.o.o.
Osnovni kapital: 8,445.000 SIT

Ustanovitelji: Občinska skupščina Tr-
bovlje, izstopila 29. 6. 1995; Majcen Zlata,
Trbovlje, Šuštarjeva 2, vložek 375.000 SIT,
Novak Alenka, Dol pri Hrastniku, Brdce
15a, vložek 321.000 SIT, Odlazek Antoni-
ja, Trbovlje, Sallaumines 3a, vložek 429.000
SIT, Povše Krasnik Vojka, Dol pri Hrastni-
ku, Trg borcev NOB 8, vložek 321.000 SIT,
Barovič Bogdan, Trbovlje, Gimnazijska ce-
sta 5, vložek 321.000 SIT, Dobnik Ivana,
Trbovlje Hohkrautova 30, vložek 428.000
SIT, Drnovšek Jože, Trbovlje, Trg revolu-
cije 9, vložek 214.000 SIT, Frol Marjan,
Trbovlje, Opekarna 13, vložek 375.000 SIT,
Naglav Jože, Trbovlje, C. Tončke Čeč 36,
vložek 375.000 SIT, Skvarča Janko, Trbov-
lje, Keršičeva 37a, vložek 375.000 SIT, Što-
jc Tomaž, Trbovlje, Ribnik 6, vložek
267.000 SIT, Cestnik Karmen, Zagorje ob
Savi, C. 9. avgusta 84, vložek 90.000 SIT,
Škrbec Antonija, Trbovlje, Loke 30, vložek
428.000 SIT, Gulič Aleš, Trbovlje, Trg re-
volucije 4, vložek 375.000 SIT, Pišljar Lud-
vik, Trbovlje, Klek 10, vložek 106.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15, vložek 844.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vložek 844.000 SIT, Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 5, vložek 1,690.000 SIT, in Beravs
Romana, Trbovlje, Ulica španskih borcev
2, vložek 267.000 SIT – vstopili 29. 6. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Frol
Marjan, razrešen 29. 6. 1995 kot direktor in
glavni urednik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; Gulič Aleš,
razrešen 29. 6. 1995 kot odgovorni urednik.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 2212
Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo
založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava
podatkov; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7440 Ekonomska propaganda;
8042 Drugo izobraževanje; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-

riranje in privatizacijo št. LP 00348/00701
– 1995/MG z dne 23. 10. 1995.

Rg-31801

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03677 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa SKB BANKA, d.d., Ljubljana, se-
dež: Ajdovščina 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01483/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta, članov nadzor-
nega sveta in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5026237
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Biz-

jak Franjo, razrešen 31. 5. 1995 kot namest-
nik direktorja; Koprivec Gojko, Ljubljana,
Malnarjeva 8, imenovan 31. 5. 1995 za čla-
na uprave, Cetinski Andrej, Ljubljana, Po-
klukarjeva 78, razrešen 31. 5. 1995 kot na-
mestnik dirktorja in imenovan za člana upra-
ve, in Nerad Ivan, Ljubljana, Boletova 19,
razrešen 31. 5. 1995 kot direktor in imeno-
van za predsednika uprave – za vse velja
tale omejitev: upravo vedno zastopata dva
člana uprave, predsednik in član uprave.
Uprava potrebuje soglasje nadzornega sve-
ta banke o vsem, kar je predmet sklepanja
na izredni in redni skupščini banke, glede
novih izdaj vrednostnih papirjev, o odpira-
nju in zapiranju poslovnih enot banke, o
planih banke in njenih razvojnih usmeri-
tvah, o nakupu, prodaji ali obremenitvi ne-
premičnin za zneske, ki presegajo vrednost
5,000.000 DEM v tolarski protivrednosti, o
posameznih naložbah, ki presegajo 3% ka-
pitala banke, o trajnih kapitalskih naložbah
v druge gospodarske družbe oziroma prav-
ne osebe, za ustanavljanje novih gospodar-
skih družb z večinskim lastniškim deležem
banke.

Člani nadzornega sveta: Kranjc Anton,
Kržan Miklavž, Godec Vera, Rojec Miha in
Slapničar Jože, izstopili 31. 5. 1995; Rupel
Dimitrij – predsednik NS in Russell Henry,
vstopila 31. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6711 Storitve
finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vred-
nostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom.

Rg-31802

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03361 z dne 15. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ŽITO Pekarstvo in testeninarstvo,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmartinska 154,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07699/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
podjetja Montaža, p.o., Ljubljana, št. reg.
1/508/00, k podjetju ŽITO Pekarstvo in te-
steninarstvo, d.o.o., Ljubljana, s temile po-
datki:

Matična št.: 5241936.

Rg-31804

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05036 z dne 14. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  MERCATOR-ROŽNIK,  poslovne
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in proizvodne storitve, Ljubljana, Dunaj-
ska 105, delniška družba, sedež: Dunaj-
ska  105,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02782/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
pooblastil zastopnika in dejavnosti ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5065208
Osnovni kapital: 165,320.000 SIT
Ustanovitelji: MERCATOR-DOLOMI-

TI, d.d., Ljubljana, Trnovski pristan 2, vlo-
žek 44,380.000 SIT, MERCATOR-GO-
LOVEC, d.d., Ljubljana, Preglov trg 15,
vložek 35,270.000 SIT, MERCATOR-
GRADIŠČE, d.d., Trebnje, Golijev trg 11,
vložek 4,980.000 SIT, MERCATOR-
GRMADA, d.d., Ljubljana, Dunajska 105,
vložek 34,850.000 SIT, MERCATOR-JEL-
KA, d.d., Ribnica, Šeškova 52, vložek
8,260.000 SIT, MERCATOR-PRESKRBA,
d.d., Tržič, Trg svobode 27, vložek
9,380.000 SIT, MERCATOR-SAVICA,
d.d., Ljubljana, Dunajska 7, vložek
15,560.000 SIT, in MERCATOR-TRGO-
PROMET, d.d., Kočevje, Ljubljanska 18,
vložek 12,640.000 SIT – vstopili 13. 12.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čandek Jože, Ljubljana, Kantetova
14, ki od 19. 6. 1995 zastopa družbo z ome-
jitvijo, da mora pridobiti soglasje nadzorne-
ga sveta za naslednje posle: pridobitev, od-
tujitev in obremenitev nepremičnin; usta-
navljanje in ukinjanje družb in podružnic
doma in v tujini; investicije, prodajo ali na-
kup osnovnih sredstev, ki v poslovnem letu
presegajo zneske, določene v vsakokratnem
veljavnem gospodarskem načrtu koncerna;
nakup ali prodajo patentov, blagovnih
znamk, najetje in dajanje kreditov ter poro-
štev, če ti posli niso predvideni v letnem
planu družbe ali niso v zvezi z dejavnostjo
družbe; nakup delnic oziroma poslovnih de-
ležev v dolgoročno lastništvo in njihovo
prodajo; vzpostavitev in ukinjanje bančnih
povezav.

Člani nadzornega sveta: Gabrovšek Ed-
vard, Kocjančič Marica in Kirn Slavica,
vstopili 19. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 00312/00394
– 1995/DD.

Rg-31805

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02481 z dne 21. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa ELEKTRONABAVA LJUB-
LJANA, specializirano trgovsko izvoz-
no-uvozno podjetje z elektrotehničnim
materialom, p.o., sedež: Slovenska c. 58,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00340/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, ustanovitelja, osnovni
kapital, spremembo pooblastil zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5003555
Firma: ELEKTRONABAVA LJUB-

LJANA, specializirana trgovina z elek-
trotehničnimi materiali, d.d., Ljubljana

Skrajšana firma: ELEKTRONABAVA
LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.341,910.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 10. 1. 1995, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vo-
dičar Janko, Ljubljana, Celovška 143, ime-
novan 3. 11. 1994 za glavnega direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, razen za: na-
bavo ali prodajo osnovnih sredstev, katerih
vrednost presega 10% vrednosti osnovnega
kapitala, in najem dolgoročnega posojila,
katerega vrednost presega 10% vrednosti
osnovnega kapitala, za kar potrebuje pred-
hodno soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Breskvar Janez,
Mali Florjan in Žagar Ivan, vstopili 3. 11.
1994.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 45
Gradbeništvo; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debe-

lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 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; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 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; 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; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. PP
139/0368/94/GV z dne 12. 5. 1995.

Rg-31806

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02416 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa Gimnazija Vič, p.o., sedež: Tržaška
cesta 72, Ljubljana, pod vložno št.
1/00303/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev javnega zavoda z zakonom
o javnih zavodih, spremembo imena in usta-
novitelja ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5084563
Firma: GIMNAZIJA VIČ
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelji: Republika Slovenija, Slo-

venija, vstopila 30. 1. 1992, Okrajni ljudski
odbor, Občinska skupščina Vič-Rudnik in
Skupščina mesta Ljubljana, izstopili 30. 1.
1992.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 8021
Srednješolsko splošno izobraževanje.

Rg-31807

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 95/02445 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  SANITA,  Trgovina  na  debelo  in
drobno, p.o., Ljubljana, Gasilska 7, se-
dež: Gasilska 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/00111/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spre-
membo firme, ustanovitelje, deleže, osnov-
ni kapital, uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5000408
Firma: SANITA, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SANITA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 30,537.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 28. 3. 1995, vložek 30,537.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1995: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no  v  drugih  specializiranih  prodajalnah,
d.n.

Rg-31808

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03960 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  PROJEKTIVNI  BIRO  TAMAR,
LJUBLJANA, p.o., sedež: Novakova 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00919/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo
firme, osnovni kapital in ustanovitelje,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5075700
Firma: PROJEKTIVNI BIRO TAM-

AR, d.o.o., Ljubljana, Novakova 5
Skrajšana firma: PROJEKTIVNI BI-

RO TAMAR, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 12,090.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložek
1,210.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5/IV, vložek 1,210.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložek 2,420.000 SIT, Slapšak Blaž,
Ljubljana, Kosovelova 29, vložek 2,010.000
SIT, Marušič Milan, Ljubljana, Kosovelova
29, vložek 2,360.000 SIT, Bohinc Darinka,
Ljubljana, Dečmanova ulica 7, vložek
2,010.000 SIT, Slapšak Sonja, Ljubljana,
Kosovelova 29, vložek 400.000 SIT, Maru-
šič-Pavšič Ajda, Ljubljana, Kosovelova 29,
vložek 70.000 SIT, Bohinc Metod, Ljublja-
na, Dečmanova ulica 7, vložek 200.000 SIT,
in Bohinc Miha, Ljubljana, Dečmanova uli-

ca 7, vložek 200.000 SIT – vstopili 8. 2.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Slap-
šak Blaž, razrešen 8. 2. 1995 kot zastopnik
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 212/0533-ST
z dne 10. 7. 1995.

Rg-31809

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04861 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu
vpisa   MERCATOR-SADJE   ZELEN-
JAVA, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., sedež: Poljanska 46a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02768/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d., spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti in pooblastil zastopnika
ter člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000831
Firma: MERCATOR-SADJE ZELEN-

JAVA, trgovina na debelo in drobno, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-SADJE

ZELENJAVA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 736,170.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem MERCA-

TOR, Ljubljana, Dunajska 107, vstop
19. 12. 1989, vložek 736,170.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolenc Anton, Ljubljana, Kermav-
nerjeva 3, ki od 16. 6. 1995 zastopa družbo
z omejitvijo, da mora pridobiti soglasje nad-
zornega sveta za naslednje posle: pridobi-
tev, odtujitev in obremenitev nepremičnin;
ustanavljanje in ukinjanje družb in podruž-
nic doma in v tujini; investicije, prodajo ali
nakup osnovnih sredstev, ki v poslovnem
letu presegajo zneske, določene v vsako-
kratnem veljavnem gospodarskem načrtu
koncerna; nakup ali prodajo patentov, bla-
govnih znamk, najetje in dajanje kreditov
ter poroštev, če ti posli niso bili predvideni
v letnem planu družbe ali niso v zvezi z
dejavnostjo družbe; nakup delnic oziroma
poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo
in njihovo prodajo; vzpostavitev in ukinja-
nje bančnih povezav.

Člani nadzornega sveta: Prvinšek Franc
in Ravbar Vinko, vstopila 16. 6. 1995, in
Zadnik Jože, vstopil 12. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1995: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121
Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
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
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo: 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, 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; 5231 Dejavnost lekarn; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Finančni zakup (leasing); 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7482 Pa-
kiranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 00350/00389
– 1995/DD z dne 9. 10. 1995.

Rg-31810

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05436 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu
vpisa KOPS, Tovarna kovinske opreme
in procesnih sistemov, Grosuplje, p.o., se-
dež: Industrijska 5, Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/01984/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, ustanovitelja, osnovni ka-
pital, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5280079
Firma: KOPS, Tovarna kovinske opre-

me in procesnih sistemov, d.d., Industrij-
ska 5, Grosuplje

Skrajšana firma: KOPS, d.d., Grosup-
lje

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 92,240.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vstop 20. 7. 1995, vlo-
žek 92,240.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Člani nadzornega sveta: Trontelj Jože,
Mehle Jože in Šteger Zdravko, vstopili
20. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
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kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 00374/00605
– 1995/ASA z dne 15. 11. 1995.

Rg-31811

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04621 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa GOSTINSKO PODJETJE FIGOV-
EC, p.o., Ljubljana, Koblarjeva 34, se-
dež: Koblarjeva 34, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04595/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, ustanovitelje, deleže, os-
novni kapital in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5001200
Firma: Gostinsko podjetje FIGOVEC,

d.o.o., Koblarjeva 34, Ljubljana
Skrajšana firma: Gostinsko podjetje FI-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 26,840.000 SIT
Ustanovitelji: Gostinsko podjetje FIG-

OVEC, izstopilo 21. 8. 1995; Sklad RS za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žek 7,932.000 SIT, Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vlo-
žek 2,684.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega zavarovanja, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vložek 2,684.000 SIT, Komes Anka,
Ljubljana, Rjava cesta 2a, vložek 480.000
SIT, Dolenc Jožef, Ljubljana, Scopolijeva
ul. 15, vložek 1,094.000 SIT, Habjanič Ga-
brijela Ana, Ljubljana, Rožičeva ul. 3, vlo-
žek 164.000 SIT, Kozjan Ema, Ljubljana,
Glinškova ploščad 3, vložek 480.000 SIT,
Medar Dragan, Ljubljana, Jakčeva ul. 2,
vložek 412.000 SIT, Ribič Angela, Šmart-
no pod Šmarno goro, Cesta Cirila Kosma-
ča 54, vložek 550.000 SIT, Štrukelj Milan,
Ljubljana, Brodarjev trg 14, vložek
550.000 SIT, Ružičić Branislav, Ljublja-
na, Ob sotočju 10, vložek 412.000 SIT,
Robinig Marko, Ljubljana, Proletarska 2,
vložek 412.000 SIT, Madžarič Ivan, Ljub-
ljana, Adamičeva cesta 3a, vložek 480.000
SIT, Cešek Marjana, Škofljica, Babškova
pot 21, vložek 616.000 SIT, Petelin Du-
šanka, Ljubljana, Krakovska ulica 6, vlo-

žek 412.000 SIT, Cerkvenik Vladimir,
Ljubljana, Dunajska cesta 234, vložek
888.000 SIT, Šarič Jasmin, Ljubljana, Kri-
vec 1, vložek 138.000 SIT, Bečkanovič
Zlatko, Ljubljana, Tbilisijska ulica 3, vlo-
žek 412.000 SIT, Papič Nevenka, Trzin,
Lobodova ulica 21, vložek 550.000 SIT,
Slaviček Katarina, Ljubljana, Ul. Marje
Borštnikove 8, vložek 550.000 SIT, Boškič
Milica, Ljubljana, Ulica Andreja Kumarja
39, vložek 412.000 SIT, Kvrgič Besim,
Ljubljana, Vidovdanska cesta 5, vložek
412.000 SIT, Matičič Jakob, Begunje pri
Cerknici 53, vložek 1,094.000 SIT, Vojsk
Dubravka, Ljubljana, Brodarjev trg 12, vlo-
žek 480.000 SIT, Veselinović Milenka,
Ljubljana, Preglov trg 11, vložek 412.000
SIT, Lukan Marjan, Grosuplje, Pod goz-
dom c. VII 2, vložek 550.000 SIT, Uran
Anica, Ljubljana, Mucherjeva 8, vložek
550.000 SIT, Čulav Nada, Ljubljana, Jarš-
ka c. 20, vložek 480.000 SIT, in Ješovnik
Viljem, Ljubljana, Ulica bratov Rozman 4,
vložek 550.000 SIT – vstopili 20. 5. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP
00382/00296-1995/TT z dne 20. 9. 1995.

Rg-31812

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05304 z dne 4. 12. 1995 pri subjektu
vpisa BAYER PHARMA, tovarna farma-
cevtskih  in  kemičnih  izdelkov,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 135, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00474/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5034442
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Joachim A. Scholz, razrešen 31. 10.
1995; direktor Riesner Wolfgang Erich,
Ljubljana, Ulica 9. junija 4, imenovan
30. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31813

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05139 z dne 4. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  KOČNA,  trgovsko  podjetje,  d.d.,
Kamnik,  sedež:  Ekslerjeva  8,  Kamnik,

pod vložno št. 1/01360/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnika, uskladitev
dejavnosti in člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5024684

Firma: KOČNA, TRGOVSKO POD-
JETJE, d.d.

Skrajšana firma: KOČNA, d.d.
Osnovni kapital: 709,180.000 SIT

Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 8. 9. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
pušar Jože, Domžale, Tolstojeva 14, ki od
8. 9. 1995 zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kvas Rajko,
Djuraševič Borut in Vehovec Viktorija,
vstopili 8. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 0113 Vinogradništvo, pride-
lovanje sadja, začimb in rastlin za pro-
izvodnjo pijač; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2223 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2733 Hladno profili-
ranje; 2753 Litje lahkih kovin; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
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2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2927
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in kr-
tač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji 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
debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-

ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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 s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 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 kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52643 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
62484 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; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na dobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni

tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne deja-
vosti v kopenskem prometu; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 00417/00886
– 1995/MK z dne 27. 10. 1995.

Rg-31815

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04469 z dne 10. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa IN-TACT, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Zagorje ob Savi, se-
dež: Cesta 20. julija 2c, Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/12651/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in ustanoviteljev, uskladitev dejavno-
sti in spremembo naziva zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5396301000
Osnovni kapital: 4,050.000 SIT
Ustanovitelji: Fain Ludvik, Zagorje ob

Savi, Ulica talcev 36, vstopil 6. 6. 1991,
vložil 1,305.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; SGP BETON, izstopilo 20. 6. 1995;
Leskovšek Marija, Kranjska gora, Čičare
12, vstopila 6. 6. 1991, vložila 1,215.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ulica 15, vložil 220.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 220.000 SIT, Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 5, vložil 1,090.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 51 Po-
sredništvo in trgovina na debelo, razen z
motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina
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na debelo s kmetijskimi surovinami in ži-
vimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
opr. za AOP; 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; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 517 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovinana
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51 Trgovina na drobno, razen z
motornimi vozili; popravila izdelkov širo-
ke porabe; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalanh,
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
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina

na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5231 De-
javnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 62461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobo zunaj prodajaln; 70 Po-
slovanje z nepremičninami; 701 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 74 Druge poslovne
dejavnosti; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 743 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 744 Ekonomska propaganda; 745
Dejavnost agencij za zaposlovanje in po-
sredovanje delovne sile; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje
delovne sile.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP
00323/00581-1995/GV z dne 6. 9. 1995.

Rg-31816

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04830 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa Tehniška založba Slovenije, založ-
ništvo in tehnična kultura, d.d., Ljublja-
na, sedež: Lepi pot 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01316/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo ustanovitelja, osnovnega
kapitala in dejavnosti ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048745
Osnovni kapital: 164,356.000 SIT
Ustanovitelja: Tehniška založba Slove-

nije, p.o., izstop 18. 4. 1995; Sklad Repub-
like Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova ulica 28, vstop 18. 4. 1995, od-
govornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Anžel Metka,
Vuršič Jana in Kovačič Vasilij, vstopili
18. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 74831 Prevajanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP
00347/00396-1995/SD z dne 6. 10. 1995.

Rg-31817

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03509 z dne 13. 11. 1995 pri subjektu
vpisa GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE,
družba za organizacijo domačih in med-
narodnih sejmov in razstav, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska cesta 18, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00524/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo poslo-
vodje s temile podatki:

Matična št.: 5003121
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bizjak Martin, dipl. ing., razrešen
31. 5. 1995; zastopnik Bončina Igor, Ljub-
ljana, Brilejeva 9, imenovan 1. 6. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev, razen pri skle-
panju poslov glede: pogodb, s katerimi se
pridobivajo, odtujujejo ali obremenjujejo
nepremičnine; pogodb o vlaganju sredstev
v druge družbe; pogodb o prodaji delnic ali
kapitalskih naložb v drugih družbah; po-
godb o kreditu, posojilnih pogodb, pogodb
o obročnem odplačevanju, leasing pogodb
ne glede na njihovo vrednost; pogodb o na-
bavi investicijske opreme in oddaji investi-
cijskih del ne glede na njihovo vrednost;
pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaci-
ji; pogodb o poroštvu in drugih pogodb, s
katerimi se prevzemajo obveznosti drugih
pravnih oseb ali utrjujejo njihove obvezno-
sti; najemnih in zakupnih pogodb; pogodb o
zaposlovanju, prezaposlovanju ali pogodb o
delu, za katere potrebuje predhodno soglas-
je skupščine družbe.
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Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 94/02941 Rg-40086

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02941 z dne 7. 6. 1996, pod št.
vložka 1/04000/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5618762
Firma: AŽ, proizvodnja izdelkov in ple-

menitih kovin, trgovina in storitve, d.o.o.,
Celje

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

govornostjo
Sedež: Celje, Trubarjeva 61
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 9. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2941/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2941/94 z dne 7. 6.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Žigon Anton,
Tomšičeva 1/a, Žalec.

Srg 94/04055 Rg-40093

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04055 z dne 6. 5. 1996, pod št.
vložka 1/01216/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: PRO domo, posredništvo in pro-
izvodnja orodij, d.o.o., Radeče, Titova 48

Skrajšana firma: PRO domo, d.o.o., Ra-
deče, Titova 48

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radeče, Titova 48
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4055/94 z dne 9. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4055/94 z dne 6. 5.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Petaver To-
maš, Titova 48, Radeče.

Srg 94/02673 Rg-40094

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02673 z dne 1. 4. 1996, pod št.
vložka 1/04019/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: GROF, gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Škofja vas, Zadobrova 1

Skrajšana firma: GROF, d.o.o., Škofja
vas, Zadobrova 1

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofja vas, Zadobrova 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 25. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2673/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2673/94 z dne 1. 4.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Budja Janez,
Zadobrova 1, Škofja vas.

Srg 94/02696 Rg-40097

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02696 z dne 6. 5. 1996, pod št.
vložka 1/04138/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: CESAR, gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Škofja vas, Zadobrova 1

Skrajšana firma: CESAR, d.o.o., Škofja
vas, Zadobrova 1

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofja vas, Zadobrova 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 25. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2696/94 z dne 18. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2696/94 z dne 6. 5.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Budja Janez,
Zadobrova 1, Škofja vas.

Srg 94/04295 Rg-40101

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04295 z dne 6. 5. 1996, pod št.
vložka 1/03016/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: FANATIC, d.o.o., agencija za
turizem, Škale 130, Velenje

Skrajšana firma: FANATIC, d.o.o., Ška-
le 130, Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Velenje, Škale 130
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Sklep skupščine z dne 6. 12. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4295/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4295/94 z dne 6. 5.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli Preložnik
Rok, Cankarjeva 1/b, Velenje, Lipnik Aleš,
Škale 130, Velenje in Čas Miloš, Šentjanž
78, Šentjanž.

Srg 94/01216 Rg-40111

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01216 z dne 3. 6. 1996, pod št.
vložka 1/03434/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: GIPS, podjetje za gradbeniš-
tvo, inženiring, posredništvo in storitve,
d.o.o., Ul. 29. novembra 28, Celje

Skrajšana firma: GIPS, d.o.o., Ul. 29.
novembra 28, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Ul. 29. novembra 28
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1216/94 z dne 30. 11. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1216/94 z dne 3. 6.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Gorjup
Igor, Hotunje 41, Ponikva in Skakič Zden-
ka, Ul. 29. novembra 28, Celje.

Srg 94/03831 Rg-43007

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03831 z dne 29. 7. 1996, pri sub-
jektu vpisa MIKARD, podjetje za promet
in trgovino, d.o.o., Mozirje, Mozirje št.
280, pod vložno št. 1/01863/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča izbris iz registra,
s temile podatki:

Sklep družbenika z dne 19. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3831/94 z dne 31. 5. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3831/94 z dne 29. 7.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Božičnik Mi-
roslav, Mozirje, Levstikova 6.

Srg 94/03740 Rg-43016

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03740 z dne 22. 7. 1996, pod št.
vložka 1/03034/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa iz
registra s temile podatki:

Matična št. 5510473
Firma: MIKOM, podjetje za svetova-

nje, posredovanje, trgovino in proizvod-
njo, d.o.o., Celje

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

govornostjo
Sedež: Celje, Na Golovcu 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenice z dne 30. 11. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3740/94 z dne 5. 6. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3740/94 z dne 22. 7.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Koštomaj
Majda, Na Golovcu 4, Celje.

Srg 94/03427 Rg-43017

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03427 z dne 22. 7. 1996, pod št.
vložka 1/03414/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa iz
registra, s temile podatki:

Firma: M.M.K., špedicija, d.o.o., Lipol-
dova 2, Mozirje

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

govornostjo
Sedež: Mozirje, Lipoldova 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 26. 8. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3427/94 z dne 3. 6. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3427/94 z dne 22. 7.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Kranjc Mar-
jan in Kranjc Mira, oba Lipoldova 2,
Mozirje.
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KOPER

Srg 964/94 Rg-11494

To sodišče kot registrsko sodišče objav-
lja naslednji oglas:

Družba DEG, proizvodnja in trgovina,
Sežana, d.o.o., Gradišče 9, Sežana, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2118/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja z dne 17. 5. 1994.

Ustanovitelj Martin Kocjan, Gradišče 9,
Sežana, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba nima, niti ni ime-
la zaposlenih delavcev ter da se obveže pla-
čati vse morebitne preostale obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe se morebitno preo-
stalo premoženje družbe dodeli ustanovite-
lju Martinu Kocjanu.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 7. 3. 1995

Srg 1443/94 Rg-11496

To sodišče kot registrsko sodišče objav-
lja naslednji oglas:

Družba  F & F,  tehnični  inženiring,
d.o.o., Koper, Cesta na Markovec 10/a, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4090/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine družbe z dne 12. 5.
1994.

Družbeniki so Mojca Fanedl, Marko Foj-
kar in Jožef Fanedl, vsi Cesta na Markovec
10/a, Koper.

Družba ni poslovala in nima nobenih ob-
veznosti ter ni zaposlovala nobenega delav-
ca.

Družbeniki prevzemajo obveznost plači-
la vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe, za kar odgovarjajo z vsem svojim
premoženjem.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem, se bo
razdelilo med družbenike v razmerju po-
slovnih deležev, ki jih imajo.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 7. 3. 1995

Srg 2675/94 Rg-21184

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

Družba MACH, d.o.o., trgovina, trans-
port in špedicija, Črni Kal, Dol 16, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2532/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
21. 12. 1994.

Ustanovitelj Nevio Kocjančič, Dol 16,
Črni Kal, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 8. 1995

Srg 3118/94 Rg-40275

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

Družba NEMACO, North East Marine
Consulting, export-import, trgovina, in-
ženiring, d.o.o., Portorož, Ul. borcev 22,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1-4115-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 21. 12. 1994.

Družbeniki Giovanni in Claudio Sigo-
vich, oba iz Italije, Via Muggia vechia 26/d,
Muggia, Tonko Sladič iz Portoroža, Cesta
XXX. divizije 18 in Viliam Domijan iz Por-
toroža, Ul. borcev 2, izjavljajo, da so popla-
čane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame-
jo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenike po deležih
kot so bili udeleženi pri ustanovnem kapita-
lu.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 6. 1996

Srg 2965/94 Rg-40276

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

Družba LOMAR, ekonomsko svetova-
nje, inženiring in posredovanje, d.o.o.,
Izola, Ulica IX. korpusa 22, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1-1949-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 12. 1994.

Družbenika Vojko Maver iz Izole, Ul.
Zvonimirja Miloša 6 (do sedaj: Ulica IX.
korpusa 22) in Mirela Lozej iz Izole, Rožna
pot 2, izjavljata, da so poplačane vse obvez-
nosti družbe, da so urejena vsa razmerja z
delavci in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika, vsakemu
do 1/2 premoženja.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 6. 1996

Srg 94/01789 Rg-41876

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01789 z
dne 2. 7. 1996, pod št. vložka 1/02515/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku, s temile podatki:

Matična št. 5532094
Firma: KOREAL – trgovsko podjetje,

d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: KOREAL, d.o.o., Po-

stojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejno od-

govornostjo
Sedež: Postojna, Erazmova 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1789/94 z dne
2. 7. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Aleš in Jožef Koren, oba iz Postojne, Eraz-
mova 11.

Srg 94/03167 Rg-42001

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03167 z
dne 10. 7. 1996, pod št. vložka 1/00972/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku, s temile podatki:

Matična št. 5358159
Firma: GRAFIX, storitve v grafični in-

dustriji, d.o.o., Šmarje pri Kopru, Srgaši
b. št.

Srg 1665/94 Rg-43020

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

Družba ROXY, trgovina in zastopstvo,
d.o.o., Celje, Košnica 10, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Roman Ošlak, Košnica n. h., Celje, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 6. 1996

Srg 94/03753 Rg-44081

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03753 z dne 11. 6. 1996, pod št.
vložka 1/01376/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5356741
Firma:  PREMCOMMERCE,  export-

import in trgovina, d.o.o., Vojnik, Pri-
stovškova 14

Skrajšana firma: PREMCOMMERCE,
d.o.o., Vojnik, Pristovškova 14

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojnik, Pristovškova 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 12. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3753/94 z dne 18. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3753/94 z dne 10. 6.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Premšak
Franc, Pristovškova 14, Vojnik.
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Skrajšana   firma:   GRAFIX,  d.o.o.,
Šmarje pri Kopru

Pravnoorg. oblika: družba z omejno od-
govornostjo

Sedež: Šmarje, Srgaši b. št.
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3167/94 z dne
10. 7. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Carmen Favento in Fabio Favento, oba Pun-
tarska 8, Koper.

Srg 3067/94 Rg-43177

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

Družba LAČMAN, trgovina s kmetij-
skimi pridelki, uvoz, izvoz, d.o.o., Koseze
58, Ilirska Bistrica, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1-3571-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja z dne 16. 12. 1994.

Ustanovitelj Pavel Jagodnik, Koseze 58,
Ilirska Bistrica, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na žiro račun Avtopre-
vozništvo Jagodnik Pavel, s.p., Koseze 58,
Ilirska Bistrica.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

KRANJ

Srg 1839/94 Rg-36566

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1839/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 1. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2408/00, vpiše izbris družbe TRK,
podjetje za kovinsko in nekovinsko pro-
izvodnjo, računalništvo in trgovino, d.o.o.,
Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki, Ve-
šter 13a, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 31. 1. 1996

Srg 440/96 Rg-41751

Družba VILA A, gostinsko, turistično
in trgovsko podjetje, Tržič, d.o.o., s sede-
žem Bistrica 26, Tržič, vpisana na reg. vl.
št. 1/441/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Al-
jančič Mojca, Pot na polje 34, Tržič.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 13. 6. 1996

Srg 397/96 Rg-41752

Družba SECOND, podjetje za trgovi-
no, turizem in gostinstvo, Kranj, d.o.o., s
sedežem Delavska 47a, Kranj, vpisana na
reg. vl. št. 1/3104/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Bajželj Marko, Delavska c. 47a, Kranj, Krč
Samo, Galetova 7, Kranj in Pezdirc Rafael,
Kocjanova 16, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 13. 6. 1996

KRŠKO

Srg 2506/94 Rg-41224

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

METELKO,   kmetijska   proizvodnja,
uvoz-izvoz, Studenec, d.o.o., Hudo Brezje
16, Studenec, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Metelko Mar-
tin, Hudo Brezje 16, Studenec.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 28. 6. 1996

Srg 134/96 Rg-43740

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

Družba K M E, trgovina, izvoz in uvoz,
d.o.o., Bizeljsko, Župjek 31, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 4. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Angler Marija, Župjek
31, Bizeljsko in Engler Klaus Dieter, Hien-
tere Bleiche 31, Mainz, ZRN, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,500.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Engler
Marijo, Župjek 31, Bizeljsko in Engler
Klaus Dieter, Hientere Bleiche 18, Mainz,
ZRN.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 23. 8. 1996

LJUBLJANA

Srg 4339/94 Rg-1307

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

BRILLIANT, podjetje za proizvodnjo,
trgovino na debelo in drobno, storitve,
inženiring,  d.o.o.,  Ljubljana,  Milana
Majcna 16, reg. št. vl. 1/08908/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 22. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Opara Jože ml., Milana
Majcna 16, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Opara Jožeta ml., Ljubljana, Milana Majcna
16.

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 Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 16. 2. 1995

Srg 18762/94 Rg-1308

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

ŽELEZOKRIVNICA,   d.o.o.,   proiz-
vodno,   trgovsko,   gradbeno   podjetje,
Ljubljana,   Kajuhova  35,  reg.  št.  vl.
1/10763/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti, ureje-
na so razmerja z delavci.

Ustanovitelj je SCT Slovenija Ceste Teh-
nika, p.o., Ljubljana, Titova cesta 38, z usta-
novitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja SCT Slovenija Ceste Tehnika, p.o., Ljub-
ljana, Titova cesta 38.

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 Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 13. 10. 1995

Srg 31/96 Rg-1309

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

KUM – PLAST, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo,  gostinstvo,  trgovino  in  za-
stopstva, Prešernova 1, Zagorje, preneha
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po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 5. 1. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ule Jože, Selo 48, Zagor-
je ob Savi, z ustanovitvenim kapitalom
127.500 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
127.500 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Ule Jožeta, Selo 48, Zagorje ob Savi.

Srg 32/96 Rg-1310

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

PODGORA podjetje za notranjo in zu-
nanjo trgovino, proizvodnjo, predelavo,
svetovanje in poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 22a,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 1. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Šalehar Matija, Cesta
Andreja Bitenca 22a, Ljubljana in Gračan
Niko, Hudovernikova 11, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT. Obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe prevzema Matija Šalehar, Cesta
Andreja Bitenca 22a, Ljubljana.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Šalehar Matija, Cesta Andreja Bitenca 22a,
Ljubljana in Gračan Nika, Hudovernikova
11, Ljubljana.

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

dne 11. 4. 1996

Srg 3025/96 Rg-1311

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

JANŠA B & N, trgovina, posredništvo,
gradbeništvo in inženiring, d.n.o., Ljub-
ljana, Preglov trg 4, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Janša Boris in Janša
Nadija, oba Preglov trg 4, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 20.000 SIT, ki prev-
zemata obveznsot plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Janša Borisa in Janša Nadijo, oba Preglov
trg 4, Ljubljana.

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

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 6. 1996

Srg 3136/96 Rg-1312

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

SOLDO,  d.o.o.,  podjetje  za  finance,
Ljubljana, Topniška 35a, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 20. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Komljenovič Aleš, Voj-
kova 85, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 3,902.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Komljenovič Aleša,
Vojkova 85, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 7. 1996

Srg 88/96 Rg-1313

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

MAJ  &  SONS,  svetovalno  podjetje,
Ljubljana,  d.o.o.,  Livada 7,  Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 1. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je ŠMV, svetovalno podjet-
je, d.o.o., Dežno pri Podlehniku 2a, Podleh-
nik, z ustanovitvenim kapitalom 2,000.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja ŠMV, svetovalno
podjetje, d.o.o., Dežno pri Podlehniku 2a,
Podlehnik.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 31. 7. 1996

Srg 94/11342 Rg-25339

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11342 z dne 25. 7. 1995, pod št. vložka
1/10204/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ASSA MARKETING, marke-
ting,  posredništvo  in  trgovina,  d.o.o.,
Ljubljana, Vlahovičeva 15

Skrajšana firma: ASSA MARKETING,
d.o.o., Ljubljana, Vlahovičeva 15

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vlahovičeva 15
Osnovni kapital: 7.000 SIT
Ustanovitelj. Stupar Andrej, izstopil

25. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Andrej Stupar, Vlahovičeva 15, Ljublja-
na.

Srg 94/05608 Rg-35874

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05608 z dne 15. 11. 1995, pod št. vložka
1/16759/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TERRA-RAM, d.o.o., podjetje
za  tehnične,  poslovne  in  izobraževalne
storitve, Preserje

Skrajšana firma: TERRA-RAM, d.o.o.,
Preserje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Preserje, Preserje 46
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kregar Damjan, izstopil

4. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kregar Damjan, Ljubljana, Vodnikova 8.

Srg 94/02571 Rg-39328

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02571 z dne 29. 3. 1995, pod št. vložka
1/04666/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TRGOMONT, trgovsko podjet-
je, Podgorica 66, d.o.o.

Skrajšana firma: TRGOMONT, Podgo-
rica, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana Črnuče, Podgorica 66
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Milan, izstopil 14. 7.

1994.
Sklep skupščine z dne 14. 7. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kovač Milan, Podgorica 66, Ljubjana
Črnuče.

Srg 94/05768 Rg-41163

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05768 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/17528/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa po skrajša-
nem postopku s temile podatki:
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Firma: LUC DONNERO, podjetje za
trgovino, posredovanje in storitveno de-
javnost, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana   firma:   LUC   DONNERO,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Podlimbarskega 50
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Baćović Dolinšek Olivera

in Dolinšek Rajko, oba izstopila 26. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Olivera Baćović Dolinšek in Rajko Do-
linšek, oba Ljubljana, Podlimarskega 50.

Srg 94/07580 Rg-41173

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07580 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/02894/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: OBIT, proizvodnja, servis in ra-
čunalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Agrokombinatska 10/A

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:   Ljubljana,   Agrokombinatska
10 a

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Stepan Jože in Stepan

Ksenija, oba izstopila 5. 5. 1994.

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

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jože in Ksenja Stepan, Agrokombinat-
ska 10 a, Ljubljana.

Srg 94/07950 Rg-41177

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07950 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/09790/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: LIMBAR, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Štihova 19

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Štihova 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Badovinac Milan, izstopil

20. 5. 1994.

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

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Badovinac Milan, Štihova 19, Ljubljana.

Srg 94/08806 Rg-41188

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08806 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/10061/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: BOR, d.o.o., trgovina in storitve
Trbovlje, Gimnazijska c. 22

Skrajšana firma: BOR, d.o.o., Trbovlje,
Gimnazijska c. 22

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trbovlje, Gimnazijska c. 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Vrabič Marjeta in Štru-

melj Majda, obe izstopili 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Majda Štrumelj, Sallaumines 9/a, Tr-
bovlje in Marjeta Vrabič, Sallaumines 10/a,
Trbovlje.

Srg 94/09109 Rg-41198

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09109 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/23127/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: KERAMIC, podjetje za stori-
tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana Polje, Novo Polje ce-
sta X/57

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Šuštar Breda, Šuštar Aleš

in Šuštar Matjaž, vsi izstopili 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Šuštar Breda, Šuštar Matjaž in Šuštar
Aleš, vsi Novo Polje c. X/57, Ljubljana.

Srg 95/03682 Rg-41326

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03682 z dne 22. 3. 1996, pod št. vložka
1/20806/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5698073
Firma: GEORA, podjetje za opravlja-

nje   finančno-računovodskih   storitev,
d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dimičeva 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Inštitut za geologijo, geo-

tehniko in geofiziko, p.o., Podjetje za geo-
tehnična dela, p.o., in Podjetje za strojno

proizvodnjo in vzdrževanje, vsi izstopili
6. 6. 1995.

Sklep skupščine z dne 6. 6. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Inštitut za geologijo, geotehniko in geo-
fiziko, p.o., Dimičeva 14, Ljubljana, Pod-
jetje za geotehnična dela, p.o., Letališka 27,
Ljubljana in Podjetje za strojno proizvodnjo
in vzdrževanje, Ljubljana, Letališka 27.

Srg 94/02833 Rg-41649

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02833 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka
1/03096/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SELED, razvoj in izdelovanje
električnih naprav, d.o.o., Cesta Andreja
Bitenca 66, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta Andreja Bi-
tenca 66

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zdešar Stanislav in Janje-

vak Dragan, oba izstopila 14. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Janjevak Dragan, Cesta Andreja Biten-
ca 66, Ljubljana in Zdešar Stanislav, Brile-
jeva 1, Ljubljana.

Srg 94/05266 Rg-41650

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05266 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka
1/16658/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  MEHLIN,  d.o.o.,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Primi-
čeva 20, Ljubljana

Skrajšana firma: MEHLIN, d.o.o., Pri-
mičeva 20, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Primičeva 20
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Mehlin Branka, izstopi-

la 4. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 4. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Mehlin Branka, Primičeva 20, Ljubljana.

Srg 94/05290 Rg-41651

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05290 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka
1/21186/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:
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Firma:  EURO-CERAMICA,  podjetje
za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 106

Skrajšana firma: EURO-CERAMICA,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Šubic Branko, izstopil 3. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 3. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Šubic Branko, Srednje brdo 21, Gorenja
vas.

Srg 94/12085 Rg-41664

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12085 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka
1/07030/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: VOILA, inženiring notranje op-
reme, oblikovanje in trgovina na debelo,
d.o.o., Dragomelj 68, Domžale

Skrajšana firma: VOILA, d.o.o., Dra-
gomelj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Dragomelj 68
Osnovni kapital: 21.000 SIT
Ustanoviteljice: Miklavčič Irena, Moden

Alenka in Kos Nives, vse izstopile 3. 6.
1994.

Sklep skupščine z dne 3. 6. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zele Miklavčič Irena, Neubergerjeva 16,
Ljubljana, Moden Alenka, Polje c. XXIV/1,
Ljubljana in Kos Nives, Dragomelj 68,
Domžale.

Srg 94/10240 Rg-42028

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10240 z dne 1. 4. 1996, pod št. vložka
1/21576/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: JM, družba za proizvodnjo, tr-
govino  in  storitve,  d.o.o.,  Ljubljana-
Šmartno, Zgornje Gameljne 52

Skrajšana firma: JM, d.o.o., Ljubljana-
Šmartno, Zgornje Gameljne 5

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:   Ljubljana-Šmartno,   Zgornje
Gameljne 52

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Justin Marjan.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Justin Marjan, Zg. Gameljne 52, Ljub-
ljana-Šmartno.

Srg 96/02144 Rg-42750

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02144 z dne 7. 5. 1996, pod št. vložka
1/12720/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k družbi FILATELIJA, Remic Iztok in Ja-
nja, d.n.o., Ljubljana, s temile podatki:

Firma: TRINOM, trgovina in zunanja
trgovina, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 138
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica:  Remic  Jana,  izstopila

7. 5. 1996.
Pripojitev k FILATELIJA, Remic Iztok

in Jana, prodaja znamk, filatelističnega pri-
bora in tekstila, d.n.o., Ljubljana, Nazorjeva
1, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
23. 6. 1994.

Srg 95/00163 Rg-43101

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00163 z dne 26. 4. 1996, pod št. vložka
1/03438/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi preobliko-
vanja s temile podatki:

Matična št.: 5255805
Firma: LESNINA VELETRGOVINA,

notranja trgovina na debelo, p.o., Ljub-
ljana, Parmova 53

Skrajšana   firma:   LESNINA   VELE-
TRGOVINA, p.o.

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Izbris podjetja LESNINA VELETRGO-

VINA, notranja trgovina na debelo, p.o.,
Ljubljana, Parmova 53, zaradi preoblikova-
nja v LESNINA VELETRGOVINA, notra-
nja in zunanja trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, vpisano v vl.
št. 1/12934/00 z dne 30. 5. 1991; (vpisano v
sodni register s sklepom Srg 163/95 z dne
26. 4. 1996).

MARIBOR

Srg 2988/95 Rg-1314

Družba  Trgovsko,  proizvodno,  storit-
veno, gostinsko in turistično podjetje FO-
ŠNARIČ, d.o.o., Nad jezerom 44, Brester-
nica, reg. št. vl. 1/4308-00, katere ustanovi-
telja sta Fošnarič Albin in Fošnarič Alojzi-
ja, oba Nad jezerom 44, Bresternica, po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 22. 3.
1995, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Fošnarič
Albin in Fošnarič Alojzija, oba Nad jeze-
rom 44, Bresternica.

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 6. 7. 1995

Srg 5653/94 Rg-1315

Družba SOMA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor,
Panonska 37, reg. št. vl. 1/7823-00, katere
ustanovitelj je Aleksander Podrekar, Mari-
bor, Panonska 37, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Aleksander
Podrekar, Maribor, Panonska 37.

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 26. 7. 1995

Srg 94/02988 Rg-25633

Okrožno sodišče v Mariboru je sklepom
Srg št. 94/02988 z dne 25. 10. 1995 pod št.
vložka 1/08317/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št.: 5771641
Firma: DALTON, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DALTON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Sokolska 101
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj:   Čerček   Janko,   izstopil

26. 5. 1994.

Srg 94/05501 Rg-32672

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05501 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/02913/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5425336
Firma: H-END, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: H-END, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pernica, Pernica 11/c
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Gumzej Drago in Gumzej

Sonja, oba izstopila 6. 1. 1996.

Srg 94/06411 Rg-33450

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06411 z dne 12. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01771/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5371538
Firma: RISTOR, podjetje za računal-

niški   inženiring,  storitve  in  trgovino,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Lavtarjeva 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jamšek Damijan in Babič

Nenad, oba izstopila 29. 1. 1996.
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Srg 95/00504 Rg-36307

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00504 z dne 18. 3. 1996, pod
št. vložka 1/05646/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: SONCE, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Osojnikova 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Budja Mojca in Budja

Leon, oba izstopila 5. 2. 1996.

Srg 94/05804 Rg-41082

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05804 z dne 3. 6. 1996, pod
št. vložka 1/07723/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: UDL ŠPORT, trgovina in stori-
tve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Betnavska cesta 86
Osnovni kapital: 116.500 SIT
Ustanovitelj: Vukmanič Samo, izstopil

29. 5. 1996.

Srg 94/03809 Rg-42833

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03809 z dne 27. 6. 1996, pod
št. vložka 1/03619/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
pripojitve k družbi z omejeno odgovornost-
jo SPEM, studio za politični in ekonomski
marketing, d.o.o., reg. št. vl. 1/1379-00, s
temile podatki:

Matična št.: 5497116
Firma: SPEM PR CENTER, agencija

za odnose z javnostmi, d.o.o.
Skrajšana firma: SPEM PR CENTER,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Rotovški trg 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: SPEM, studio za politični

in ekonomski marketing, d.o.o., izstopil
27. 6. 1996.

Dne 27. 6. 1996 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi SPEM,
studio za politični in ekonomski marketing,
d.o.o., Maribor, Rotovški trg 8, vpisani v
registrski vložek 1/1379-00.

Srg 94/03805 Rg-42835

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03805 z dne 27. 6. 1996, pod
št. vložka 1/03818/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
pripojitve k družbi z omejeno odgovornost-
jo SPEM, studio za politični in ekonomski
marketing, d.o.o., Maribor, s temile podatki:

Matična št.: 5558697
Firma: PR CENTER, agencija za od-

nose z javnostmi, d.o.o.
Skrajšana firma: PR CENTER, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Rotovški trg 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: SPEM, studio za politični

in ekonomski marketing, d.o.o., izstopil
27. 6. 1996.

Dne 27. 6. 1996 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi SPEM,
studio za politični in ekonomski marketing,
d.o.o., Maribor, Rotovški trg 8, vpisani v
registrski vložek št. 1/1379-00.

Srg 94/03808 Rg-42836

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03808 z dne 27. 6. 1996, pod
št. vložka 1/05883/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
pripojitve k družbi z omejeno odgovornost-
jo SPEM, studio za politični in ekonomski
marketing, reg. št. vl. 1/1379/00 s temile
podatki:

Matična št.: 5626919
Firma: SPEM, raziskave in marketing,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Rotovški trg 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Dne 27. 6. 1996 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi SPEM,
studio za politični in ekonomski marketing,
d.o.o., Maribor, Rotovški trg 8, vpisani v
registrski vložek št. 1/1379-00.

MURSKA SOBOTA

Srg 690/94 Rg-40659

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

Družba RAMMP – technik, Alen Pi-
berčnik, podjetje za inženiring, proizvod-
njo, svetovanje, trgovino, zunanjo trgovi-
no in ostalo dejavnost, Lendava, d.o.o.,
Lendava, Ribarjevo naselje 28, vpisana
pod vl. št. 1/654-00, katere ustanovitelj je
Alen Piberčnik, Ribarjevo naselje 28, Len-
dava, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanovitelja.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel Alen Pi-
berčnik, Ribarjevo naselje 28, Lendava.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanovitelja.

Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 18. 6. 1996

Srg 702/94 Rg-40663

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

Družba TERIKA, podjetje za proizvod-
njo in predelavo perutninskega mesa, jajc
in jajčnih izdelkov, Petišovci, d.o.o., Peti-
šovci, Potočna ul. 5, vpisana pod vl. št.
1/1717-00, katere ustanoviteljica je Horvat

Terezija, Petišovci, Potočna ulica 5, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
noviteljice.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzela Horvat
Terezija, Petišovci, Potočna ulica 5.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanoviteljico.

Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 19. 6. 1996

Srg 775/94 Rg-41736

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

FEAL, proizvodnja in trgovina Len-
dava, d.o.o., Lendava, Tomšičeva 19, vpi-
sano pod vl. št. 1/1531-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Feher Marija kot ustanoviteljica prevze-
ma obveznost plačila vseh morebitnih osta-
lih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 3. 7. 1996

Srg 223/96 Rg-42546

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

Družba  E3,  politehnični  inženiring,
Motovilci, d.o.o., Motovilci 65, vpisana pod
vl. št. 1/1730-00, katere ustanovitelj je Rei-
ninger Cvernjek Jožef, Motovilci 56, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja z dne 4. 7. 1996.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel ustanovi-
telj Reininger Cverjnek Jožef, Motovilci 56.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanovitelja.

Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 5. 8. 1996

Srg 679/94 Rg-42547

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

Družba KOVINA, obdelava kovin, Dol-
nja Bistrica, p.o., Dolnja Bistrica št. 72,
vpisana pod vl. št. 1/270-00, katere ustano-
vitelj je Kodba Franc, Murska Sobota, Stara
ulica št. 8, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja z dne 5. 5. 1994.
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Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel ustano-
vitelj Kodba Franc, Murska Sobota, Stara
ulica št. 8.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanovitelja.

Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 5. 8. 1996

Srg 1307/94 Rg-42552

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

Družba ETNO TOURS, podjetje za tu-
rizem in trgovino, Turnišče, d.o.o., Tur-
nišče, Pod logom 17, vpisano pod vl. št.
1/1156-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu z dne 30. 5. 1994.

Družba ima poravnane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Skledar Štefan, Turnišče, Pod logom 17,
kot družbenik prevzema obveznost plačila
vseh morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
Skledar Štefana, Turnišče, Pod logom 17.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 7. 8. 1996

Srg 367/95 Rg-42555

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

Družba   VINO   RADGONA,  Gornja
Radgona, d.o.o., Gornja Radgona, Jurko-
vičeva 5-9, vl. št. 1/1462-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu z dne 4. 10.
1995.

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

Rorškar Ludvik, Gornja Radgona, Polič-
ka c. 6, Frangež Jernej, Gornja Radgona,
Prežihova 10, Žinkovič Drago, Benedikt,
Obrat 13, Veberič Hinko, Stavešinski vrh
48, Šteiner Franc, Zbigovci 75, Jaušovec
Ivanka, Gornja Radgona, Maistrov trg 6,
Kolarič Milan, Norički vrh 17, Cunk Anton,
Žepovci 72, Utroša Mojca, Gornja Radgo-
na, Trg svobode 6, Lorbek Franc, Spodnja
Ščavnica 2, Škrobar Franc, Janžev vrh 14a,
Špur Mirko, Iljaševci 16, Filipič Alojz, Gor-
nja Radgona, Cankarjeva 14, Podlesek Ga-
briela, Gornja Radgona, Mladinska 5, Sene-
kovič Milan, Lomanoše 25, Babič Otmar,
Črešnjevci 128, Edšid Marjan, Ptujska cesta
5, Čarni Angela, Lomanoše 6a, Rous Ivan,
Radenci, Porabska 3, Pintarič Marija, Oče-
slavci 10, Horvat Antonija, Gornja Radgo-
na, Kajuhova 2, Milušič Mira, Gornja Rad-
gona, Maistrov trg 6, Topolinjak Ivan, Her-
cegovščak 18, Fulder Melita, Lutverci 3,
Črepnjak Cvetka, Apače 46, Ornik Marija,
Spodnja Ščavnica 44d, Flisar Renato, Poli-

ce 68 in Trstenjak Jožef, Melanjski vrh 8,
kot družbeniki prevzemajo obveznost plači-
la vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenike v razmerju njihovih dosedanjih
poslovnih deležev.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 8. 8. 1996

Srg 200/95 Rg-42557

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

Družba KA-BIRO, storitveno in trgov-
sko podjetje, Murska Sobota, d.o.o., Mur-
ska Sobota, Titova 13, vl. št. 1/1326-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
z dne 10. 3. 1995.

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

Karoli Jožef, Murska Sobota, Kocljeva
14g, kot družbenik prevzema obveznost pla-
čila vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
Karoli Jožefa iz Murske Sobote, Kocljeva
14g.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 7. 8. 1996

NOVA GORICA

Rg-25007

Družba VENERA, d.o.o., storitveno in
trgovsko podjetje, Ajdovščina, s sedežem
Vilharjeva 41/j, Ajdovščina, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1/1765/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 25. 1. 1995.

Ustanovitelj je Krapež Zdravko, Vilhar-
jeva 41/j, Ajdovščina, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodiš-
če sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-

stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 25. 1. 1995

Rg-25025

Družba  SANY,  trgovina  in  storitve,
d.o.o.,  Nova  Gorica,  s  sedežem  Ledine
101/b,  Nova  Gorica,  ki  je  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/1609/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 12. 12. 1994.

Ustanovitelja sta Darij Mavrič, Močila
b.š., Anhovo in Karin Drobnik, Rožna 27,
Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 12. 12. 1994

Rg-26417

Družba VICOM, video informatika,
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Vipavska
ulica 136, Nova Gorica, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/460/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 27. 12. 1994.

Ustanovitelji so Eržen Alfonz, Vipavska
136, Nova Gorica, Eržen Martina, Vipavska
136, Nova Gorica, Suban Ciril, Ajdovščina,
Bevkova 4 in Suban Iris, Bevkova 4, Aj-
dovščina, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 12. 1994

Rg-23022

Družba ROER, gostinstvo, turizem, tr-
govina, d.o.o., Miren, s sedežem Vrtoče 6,
Miren, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/2884/00, preneha po skrajšanem psotop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 16.
5. 1994.

Ustanovitelja sta Robert Lah, Vrtoče 6,
Miren in družba EUROSTIL, d.o.o., Dorn-
berk, Kolodvorska 8, ki prevzemata obvez-
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nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 16. 5. 1994

Srg 94/02154 Rg-33896

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02154 z dne 23. 2. 1996, pod
št. vložka 1/00656/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temi-
le podatki:

Matična št. 5323525
Firma: FRUTIKA, d.o.o., kmetijstvo,

inženiring, export, import, Markova pot
5, Šempeter pri Gorici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter, Markova pot 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Peric Valdij, Markova pot 5, Šempeter
pri Gorici in Peric Egon, Poljska pot 16,
Šempeter pri Gorici.

Srg 94/02365 Rg-39450

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02365 z dne 10. 5. 1996, pod
št. vložka 1/02294/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temi-
le podatki:

Firma: PRODAJA GORICA, podjetje
za trgovanje na debelo z rezervnimi deli,
d.d., Nova Gorica

Skrajšana firma: PRODAJA GORICA,
d.d., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Solkan, IX. Korpus 96
Osnovni kapital: 100.629 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela AVTOPRODAJA, p.o., IX. Korpus 96,
Nova Gorica.

Rg-41849

Družba   TUBOMETAL,   proizvodnja
kovinske galanterije, d.o.o., Nova Gorica,
s sedežem Partizanska 21, Nova Gorica,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-00511-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
obeh ustanoviteljev družbe z dne 26. 6.
1996.

Ustanovitelja in družbenika sta Kovšca
Edvard, Partizanska ulica 21, Nova Gorica
in Kovšca Damijan, Ulica Gradnikove bri-
gade 33, Nova Gorica, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 26. 6. 1996

Rg-41850

Družba  BO  NI  –  ŠPED,  špedicija,
transport  in  zunanja  trgovina,  d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, s sedežem MMP Vr-
tojba št. 11, Šempeter pri Gorici, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1-00467-00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 17. 6. 1996.

Ustanovitelja sta AUTOTRANSPORT-
NO PREDUZEČE AUTOPREVOZ, Maglaj,
dioničko društvo sa p.o., Davida Djurića,
b.b., Maglaj, ki ga zastopa direktor Muha-
med Osmić in Lucija Dragičevič, Prvačina
53/a, 5294 Dornberk, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 17. 6. 1996

Rg-41852

Družba LAPANJA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Slap ob Idrijci, s sedežem Slap
ob Idrijci št. 37/a, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-03382-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 15. 4. 1996.

Ustanoviteljica je Lapanja Lenka, Slap
ob Idrijci 37/a, Slap ob Idrijci, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 15. 4. 1996

Rg-41855

Družba NEY, trgovina in poslovne sto-
ritve, d.o.o., s sedežem Pavšičevo naselje
29, Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-01102-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 26. 6. 1996.

Ustanovitelj je Figelj Vojko, Pavšičevo
naselje 29, Nova Gorica, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 26. 6. 1996

Rg-41856

Družba ORCA, d.o.o., šport, oprema,
trgovina, Nova Gorica, s sedežem Can-
karjeva 58, Nova Gorica, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-02425-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 10. 10. 1994.

Ustanovitelja sta Rožer Gorazd, Cankar-
jeva 6, Nova Gorica in Milan Tomulič, Can-
karjeva 58, Nova Gorica, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 10. 10. 1994

Rg-42376

Družba FORMAC, proizvodnja, stori-
tve, trgovina, svetovanje, inženiring, Vr-
tojba, d.o.o., s sedežem Vrtojba, Ul. 9.
septembra 246, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1-470-00, preneha po skrajšanem po-
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stopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 27. 12. 1994.

Ustanovitelja sta Mozetič Darko, Kid-
ričeva 32, Nova Gorica in Fornazarič Darjo,
9. septembra 246, Šempeter pri Gorici, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 12. 1994

Rg-42377

Družba AVTOMARKET POLTRINI,
trgovina-delavnica-avtovleka-avtoodpad,
d.o.o., Godovič, Idrija, s sedežem Godo-
vič 101, Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1-01149-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
20. 6. 1996.

Ustanovitelj je Poltrini Bruno Cezar, Go-
dovič 101, Idrija, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 6. 1996

Rg-42378

Družba GRAMIT, d.o.o., splošna grad-
bena in obrtniška dela, s sedežem Selo pri
Ajdovščini št. 40, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-00671-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 26. 6. 1996.

Ustanovitelja sta Lozar Ludvik, Prešer-
nova ul. 5, Nova Gorica in Lozar Jurij, Ža-
puže 114, Ajdovščina, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 26. 6. 1996

Rg-42380

Družba ANNE KOCE & JURJEVČIČ,
d.n.o., podjetje za izobraževanje in pre-
vajanje Idrija, s sedežem Grilčeva ul. št.
26, Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-01806-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
2. 7. 1996.

Ustanovitelja sta Ana Koce Jurjevčič in
Jurjevčič Marjan, oba Grilčeva ul. 26, Idri-
ja, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 2. 7. 1996

Rg-42381

Družba SOBANTOUR, d.o.o., trgovina
na debelo, Vrtojba, s sedežem Cesta na
Čuklje 29b, Vrtojba, Šempeter pri Gori-
ci, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-02517-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 2.
7. 1996.

Ustanovitelj je Soban Boris, Cesta na
Čuklje 29b, Vrtojba, Šempeter, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 2. 7. 1996

Rg-42382

Družba SIMAS SIMČIČ & SIMČIČ,
podjetje za proizvodnjo, inženiring in tr-
govino, d.n.o., Nova Gorica, s sedežem Uli-
ca Gradnikove brigade 4, Nova Gorica, ki
je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi

Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-02576-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 24. 6. 1996.

Ustanovitelja sta Simčič Katarina in Sim-
čič Srečko, oba Ul. Gradnikove brigade 4,
Nova Gorica, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 24. 6. 1996

Rg-42383

Družba GOMIŠČEK, LINEA SPORT,
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem IX. Kor-
pus  62,  Nova  Gorica,  ki  je  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-00566-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 8. 7. 1996.

Ustanovitelja sta Gomišček Dušan in Go-
mišček Nevenka, oba IX. Korpusa 62, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 8. 7. 1996

Rg-42384

Družba RAMICO, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Dobrovo, s sedežem Bilja-
na 33/a, Dobrovo, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-01902-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 3. 7. 1996.

Ustanovitelja sta Radovan Strehar, Bi-
ljana 33/a, Dobrovo in Milan Sosolič, Grad-
nikove brigade 17, Nova Gorica, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 3. 7. 1996

Srg 94/00410 Rg-42472

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 96/00410 z dne 30. 7. 1996, pod
št. vložka 1/01749/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
pripojitve, s temile podatki:

Matična št. 5508002
Firma: FINROT, podjetje za izvajanje

ekonomskih,  organizacijskih  in  tehno-
loških storitev, d.o.o., Spodnja Idrija

Skrajšana firma: FINROT, d.o.o., Spod-
nje Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Idrija, Spodnja Idrija
52 E

Osnovni kapital: 8.000 SIT

Srg 94/00087 Rg-42498

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 96/00087 z dne 23. 7. 1996, pod
št. vložka 1/01934/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temi-
le podatki:

Matična št. 5536154
Firma: HAM, trgovsko podjetje, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: Šempeter, IX. September 97
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 11. 3. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Nemec Marija, Cesta na Čuklje 52, Vr-
tojba.

Srg 94/02566 Rg-42521

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02566 z dne 17. 7. 1996, pod
št. vložka 1/03189/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temi-
le podatki:

Matična št. 5780071
Firma:  AVIT,  podjetje  za  trgovino,

proizvodnjo, turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Idrija

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

govornostjo
Sedež: Idrija, Kosovelova 9
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 26. 10. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Alič Ivan, Sr. Kanomlja 44, Sp. Idrija,
Verch Roberto, Via Campanelle 148, Trst,
Italija in Tomasini Marino, Via Alberto
Puschi 2/1, Italija.

Srg 94/02574 Rg-42522

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02574 z dne 17. 7. 1996, pod
št. vložka 1/00760/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temi-
le podatki:

Matična št. 5356105
Firma: TERNO, d.o.o., podjetje za no-

tranjo in zunanjo trgovino in računalniški
inženiring, Ajdovščina

Skrajšana  firma:  TERNO,  d.o.o.,  Aj-
dovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ajdovščina, 4. Prekomorske 66
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Sklep ustanoviteljev z dne 29. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Škvarč Andreja in Praček Blaž, oba
4. Prekomorske 66, Ajdovščina.

Srg 94/00088 Rg-42535

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 96/00088 z dne 2. 7. 1996, pod
št. vložka 1/00649/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temi-
le podatki:

Matična št. 5325650
Firma: TISS, proizvodnja in trgovina,

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

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

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Gradnikove bri-

gade 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 11. 3. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Pisk Smiljana, Gradnikove brigade 19,
Nova Gorica.

Srg 96/00137 Rg-42536

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 96/00137 z dne 2. 7. 1996, pod
št. vložka 1/00636/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temi-
le podatki:

Matična št. 5333474
Firma: PEGO, d.o.o., trgovina, servis

in storitve, Vipava, Goriška cesta 6
Skrajšana firma: PEGO, d.o.o., Vipava
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vipava, Goriška cesta 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 1. 4. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Golob Peter, Goriška cesta 6, Vipava.

NOVO MESTO

Srg 95/00231 Rg-36845

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00231 z dne 11. 4. 1996,
pod št. vložka 1/03131/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5753350
Firma: HERTA, trgovina in storitve,

d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: HERTA, d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Mestne njive 9
Osnovni kapital: 120.383,40 SIT
Ustanoviteljica: Tomašić Elizabeta, iz-

stopila 10. 5. 1995.
Sklep skupščine z dne 10. 5. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Elizabeta Tomašić, Prapreče pri Straži
1/b, Straža.

Srg 1497/94 Rg-38859

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

Družba G M, gradbeno mizarski inže-
niring, Vavta vas, d.o.o., Vavta vas 62,
Straža pri Novem mestu, vpisana na reg.
vl. št. 1-1907/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 19. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Gradbeno podjetje Gra-
miz, p.o., Ob Mahovniški cesti 11, Kočevje,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelja Gradbeno
podjetje Gramiz, p.o., Ob Mahovniški cesti
11, Kočevje.

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 22. 5. 1996

Srg 96/00130 Rg-41741

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00130 z dne 5. 7. 1996,
pod št. vložka 1/02399/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5625076
Firma: SPOMINČICA, trgovina z av-

tohtonimi spominki, d.o.o., Trebnje, Jur-
čičeva 2

Skrajšana firma: SPOMINČICA, d.o.o.,
Trebnje, Jurčičeva 2



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3864 Št. 54 – 27. IX. 1996

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trebnje, Jurčičeva 2
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Likar Tatjana, Likar Mari-

jan in Likar Marijan, vsi izstopili 25. 4.
1996.

Sklep skupščine z dne 25. 4. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Tatjana Likar, Črtomirova 5, Ljubljana,
Marijan Likar, Horjulska 240, Dobrova in
Marijan Likar, Črtomirova 5, Ljubljana.

Srg 224/96 Rg-41742

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

Družba GIZOFLORA, gradnja, inže-
niring, prodaja, Baragov trg 1, Trebnje,
vpisana na reg. vl. št. 1-2267/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 2. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franc Vehar, Dolenji vrh
3, Dobrnič, z ustanovitvenim kapitalom
1,602.863 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,602.863
SIT v celoti prenese na ustanovitelja Franca
Veharja, Dolenji vrh 3, Dobrnič.

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 8. 7. 1996

Srg 94/02330 Rg-42397

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02330 z dne 24. 7. 1996,
pod št. vložka 1/02109/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5578051
Firma: METEKS METLIKA, trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Metlika, Naselje Borisa Kidri-

ča št. 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Štefanič Franc, izstopil

3. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 3. 11. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Štefanič Franc, Ul. 1. maja št. 6, Metli-
ka.

Srg 95/00279 Rg-42398

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00279 z dne 24. 7. 1996,
pod št. vložka 1/02826/00, izbrisalo iz sod-

nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5703280
Firma: RAKAR, gostinstvo in trgovi-

na, Trebnje, d.o.o.
Skrajšana   firma:   RAKAR,   Trebnje,

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

govornostjo
Sedež: Trebnje, Kresetova 3
Osnovni kapital: 127.370 SIT
Ustanovitelj: Rakar Zdravko, izstopil

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rakar Zdravko, Kresetova 3, Trebnje.

PTUJ

Srg 95/95 Rg-31539

Družba  DIETKO,  trgovsko  podjetje
dietetičnih proizvodov in mešanega bla-
ga, d.o.o., Bezjakova ulica 6, Ptuj, katere
ustanovitelja sta Polanec Dragica in Pola-
nec Danilo, oba Žegečeva 6, Ptuj, po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 31. 3. 1995,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Polanec
Dragica in Polanec Danilo, oba Žgečeva 6,
Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 10. 1. 1996

Srg 95/00096 Rg-41630

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00096 z dne 14. 6. 1996, pod št.
vložka 1/09038/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Matična št. 5828805
Firma: ŠABI, trgovsko, storitveno in

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

govornostjo
Sedež: Juršinci, Sakušak 55
Osnovni kapital: 100.416,20 SIT
Ustanovitelj: Šabeder Stanko, izstopil

6. 5. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti družbe sta prevzela Šabe-
der Stanko, Gajzerjeva 3, Ptuj in Šabeder
Robert, Gutleut str. 148, 6000 Frankfurt.

Srg 94/06885 Rg-34771

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06885 z dne 5. 3. 1996, pod št.
vložka 1/08936/00, izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije, s temile podat-
ki:

Matična št. 5813620

Firma: VINTER, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: Ptuj, Švajgerjeva 6
Osnovni kapital: 250.000 SIT

Ustanovitelj: Vinter Silvo, izstopil 20. 2.
1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vinter Silvo, Švajgerjeva 6, Ptuj.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02400-0001/96 Ob-2876

Pravila Sindikata zdravstva in social-
nega varstva Slovenije Javnega zavoda
Psihiatrične bolnišnice Ormož, Ptujska
cesta 33, Ormož, sprejeta na občnem zboru
sindikata dne 26. 11. 1993 v Ormožu, se
hranijo na Republiki Sloveniji – Upravni
enoti Ormož.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 25, dne 13. 9. 1996.

Št. 028-6/96-2 Ob-2877

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Zveze svobodnih sindika-
tov Slovenije, Sindikata podjetja Elektro
Maribor, podružnica Ptuj;

– naziv pravil: pravila sindikata organi-
zacije Zveze svobodnih sindikatov Sloveni-
je, Sindikat delavcev dejavnosti energetike
Slovenije, Sindikat podjetja Elektro Mari-
bor, podružnica Ptuj;

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, Sindikat delavcev de-
javnosti energetike Slovenije, Sindikat
podjetja elektro Maribor, podružnica
Ptuj;

– sedež sindikata: Ormoška cesta 26a,
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
sindikatov pod zap. št. 55.

Št. 02400-003/96-01/0443 Ob-2878

Oddelek za gospodarske in negospodar-
ske dejavnosti ter promet in zveze Upravne
enote Žalec sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov z dnem izda-
je te odločbe pod zap. št. 66, z nazivom
pravila sindikata družbe Coca Cola Ama-
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til Slovenija, d.d., ki ga je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom: sindikat
Coca Cola Amatil Slovenija, d.d. in sede-
žem Žalec, Celjska c. 8.

Št. 024-02/96-3 Ob-4072

Pravila za delovanje Sindikata zdravst-
va in socialnega varstva Slovenije, Dom
upokojencev Sežana, Sežana, Ulica Ivana
Turšiča 6, ki so jih sprejeli člani sindikalne
enote na občnem zboru dne 5. 7. 1996, se
hranijo na Oddelku za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve Upravne
enote Sežana.

Pravila za delovanje sindikata so vpisa-
na v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 7, dne 16. 9. 1996.

Št. 028-8/96-2 Ob-4073

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata Vodnogospodar-
skega podjetja Drava Ptuj:

– naziv pravil: pravila sindikata Vodno-
gospodarskega podjetja Drava Ptuj;

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, Sindikat Vodnogospo-
darskega podjetja Drava Ptuj;

– sedež sindikata: Žnidaričevo nabrež-
je 11, 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. 57.

Št. 028-8/96-2 Ob-4074

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Konference sindikatov Ki-
dričevo:

– naziv pravil: pravila Konference sindi-
katov Kidričevo;

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije, Konferenca
sindikatov Kidričevo;

– kratica sindikata: SKEI – Konferenca
sindikatov Kidričevo;

– sedež sindikata: Tovarniška 10, Ki-
dričevo.

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. 56.

Št. 028-2/93 Ob-4075

Republika Slovenija, Upravna enota Čr-
nomelj z 18. 9. 1996 preneha hraniti pravila
o organiziranosti in delovanju Sindikata
Temeljnega sodišča Novo mesto, enota
Črnomelj, vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov. Izbris iz evidence je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata Temeljnega so-
dišča Novo mesto, enota Črnomelj.

Št. 13-4/96-100 Ob-4076

Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo statut,
vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
11. 9. 1996, pod zap. št. 24, z nazivom:
Pravilnik sindikata Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah, sprejetim na ustanov-
nem zboru z imenom: Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije, s sedežem Ra-
keževa ul. 8, Šmarje pri Jelšah.

Št. 13-5/96-100 Ob-4077

Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo statut,
vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
20. 9. 1996, pod zap. št. 25, z nazivom:
Pravilnik sindikata podjetja Steklarna
Rogaška Slatina DO Dekor Kozje, spreje-
tim na ustanovnem zboru z imenom: Sindi-
kat kemične, nekovinske in gumarske indu-
strije Slovenije, s sedežem Kozje 54, p.
Kozje.

Razglasi sodišč

Oklici o uvedbi postopka za nastavitev
zemljiške knjige

Oklici o skrbnikih in razpravah

Su 43-02/96 S-340

Z dnem 21. 10. 1996 se bodo začele po-
izvedbe v zvezi z napravo nove zemljiške
knjige za katastrsko občino Veščica. Po-
izvedbe se bodo opravljale v času od 21. 10.
1996 dalje, vsak delovnik od 7. do 16. ure, v
prostorih vaško-gasilskega doma v Veščici.

K poizvedbam naj pridejo vsi posestni-
ki, hipotekarni upniki in vse druge osebe, ki
imajo pravno korist od tega, da se poizvedo
lastninske pravice ali da se ugotovi istovet-
nost sedanjih označb parcel. Navajati smejo
vse, kar utegne služiti za to, da se pojasni
stanje stvari in da se ohranijo njihove pravi-
ce.

Tisti, ki imajo na teh zemljiščih ali na
njihovih delih zastavne, služnostne ali dru-
ge pravice, primerne za knjižni vpis, naj te
pravice prijavijo, če želijo, da se vpišejo v
novo zemljiško knjigo kot stara bremena.
Prijave teh pravic je treba podati pismeno
ali ustno na zapisnik v času med 30. 9. 1996
do 21. 10. 1996 pri Okrajnem sodišču v
Murski Soboti, Slomškova ul. 19, v sobi št.
6, vsak delovnik od 8. do 15. ure, od 21. 10.
1996 dalje pa v prostorih vaško-gasilskega
doma v Veščici vsak delovnik od 7. do 16.
ure.

V prijavah je treba natančno navesti pra-
vico in vrstni red, ki se zanjo zahteva, kakor
tudi zemljiškoknjižne vložke, v katerih se
naj opravi vpis. Navesti je treba tudi dejst-
va, na katera se opira prijavljena pravica in
na katera se opira zahtevani vrstni red. Pri-
javne dolžnosti v ničemer ne spreminja de-
jstvo, da je pravica, ki jo je treba prijaviti,
morda očitna iz kakšne listine, ki je že pri
sodišču ali iz kakšne sodne rešitve.

Posestniki zemljišč ali drugi upravičenci
morajo prinesti k poizvedbam oziroma pri-
ložiti prijavam k izvirniku ali prepisu vse
spise, izpiske iz zemljiške knjige, sodne od-
ločbe ali druge listine, če so potrebne za
napravo zemljiške knjige in če jih imajo
sami ali njihovi zastopniki.

Zato se vsakomur omogoča vpogled v
podatke, ki jih je sodišče doslej že zbralo,

bodo razgrnjeni posestni listi, seznami par-
cel in lastnikov ter zemljiškoknjižna mapa,
od 30. 9. 1996 do 21. 10. 1996 pri Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, v sobi št. 6 (zem-
ljiška knjiga), od 21. 10. 1996 dalje pa v
prostorih vaško-gasilskega doma Veščica.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 20. 9. 1996

V P 265/93 R-76

Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodni-
ku Francu Krepflu v pravdni zadevi tožeče
stranke Francke Tomc, Drobosnjakova 9-e,
Ljubljana in ostalih, ki jih zastopa odvetni-
ca Lidija Grbec iz Ljubljane, proti toženima
strankama: Mariji Peček, poročeni Cenčič,
neznanega bivališča in 2. Mariji Peček,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Alenka
Žumer iz Ljubljane, zaradi obsega zapušči-
ne in dednih deležev, dne 5. 6. 1996 skleni-
lo:

na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. člena ZPP, se prvotoženi stranki Mariji
Peček, poročeni Cenčič, naslov neznan, po-
stavlja začasni zastopnik: Slavko Kersnič,
roj. 30. 4. 1953, Nemška vas 8, Ribnica, ki
bo zastopal prvotoženo stranko v pravdni
zadevi V P 265/93 vse dotlej, dokler prvo-
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 5. 6. 1996

1 I 276/95 R-107

To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
Marjana Kocmana, Ul. Prvoborcev 31, Hras-
tnik, ki ga zastopa odvetnik Primož Kovač
iz Domžal, zoper dolžnico Vikico Hace,
neznanega bivališča, zaradi izterjave tolar-
ske protivrednosti 20.000 DEM s pp, s pro-
dajo nepremičnin v vložku št. 1462 k.o.,
Trzin, dne 22. 8. 1996 sklenilo:

dolžnici Vikici Hace se kot začasni za-
stopnik postavi Zvijezdan Radonjič, stro-
kovni sodelavec tega sodišča, ki bo v po-
stopku zastopal dolžnico vsedotlej, dokler
ne bo sama ali njen pooblaščenec nastopil
pred sodiščem, oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah

dne 22. 8. 1996

P 136/96 R-112

To sodišče je po sodnici Evelin Toroš, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Ljubljana, OE Nova Gori-
ca, ki jo zastopa odvetnik Emil Mozetič zo-
per toženo stranko Džukič Spasoja, naslov
neznan, zaradi plačila 56.324 SIT sklenilo:

na podlagi določila 5. točke 2. odstavek
84. člena zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Džukič Spasoju, naslov nez-
nan, (zadnji znani naslov Gradnikove briga-
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de 39, Nova Gorica) postavlja začasna za-
stopnica Breda Matiazzi, strokovna sode-
lavka Okrajnega sodišča v Novi Gorici, ki
bo zastopala toženo stranko v pravdni zade-
vi P 136/96 vse dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici

dne 16. 9. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 7/96 S-331

To sodišče razpisuje II. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi SGP
Stavbar Megrad, d.o.o., Maribor – v ste-
čaju, dne 14. 10. 1996 ob 11. uri, v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 10. 9. 1996

St 8/96 S-332

To sodišče objavlja oklic o začetku ste-
čajnega postopka v stečajni zadevi opr. št.
St 8/96 po sklepu tega sodišča z dne 13. 9.
1996:

1. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom TP – Primar, d.o.o., Prebold.

2. Za stečajno upraviteljico se imenuje
dipl. ek. Danica Ojsteršek, stanujoča Voj-
kova 5, Celje.

3. Odredi se objava oklica začetka ste-
čajnega postopka na oglasni deski in v Urad-
nem listu RS in vpis začetka stečajnega po-
stopka v registru pravnih oseb pri tem so-
dišču.

4. Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi.

5. Upnike pozivamo, da v skladu z dolo-
čilom 137. člena zakona o prisilni poravna-
vi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/
93), prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih po objavi tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano takso.

6. Prvi narok za preizkus terjatev bo
6. decembra 1996 ob 9. uri, v sobi št. 206/II.

7. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko sodišča v pone-
deljek, 16. septembra 1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 13. 9. 1996

St 18/94 S-333

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev v stečajni zadevi zoper dolžnika
Ferromoto – Ferrotrade, zunanjetrgovin-
sko podjetje za zastopstva, konsignacije
in servisiranje, d.o.o., Maribor, Partizan-
ska c. 3-5 – v stečaju, dne 13. 11. 1996 ob
10.30, v sobi št. 330 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka tukajšnjega sodišča (soba št. 227),
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 9. 1996

St 19/94 S-334

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev v stečajni zadevi zoper dolžnika
Ferromoto – Informatika, podjetje za ra-
čunalniške in druge poslovne storitve,
d.o.o., Maribor, Partizanska c. 3-5 – v
stečaju, dne 13. 11. 1996 ob 10. uri, v sobi
št. 330 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka tukajšnjega sodišča (soba št. 227),
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 9. 1996

St 57/96 S-336

To sodišče je s sklepom z dne 19. 9.
1996 pod opr. št. St 57/96 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Pristan,
d.o.o., Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Stanko Štepec, odv. iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Olma, Poljska pot 2, Ljubljana,
– OM-MP, d.o.o., Jana Husa 1a, Ljublja-

na,
– SVIZ Slovenije, Dalmatinova 4, Ljub-

ljana,
– Novista, d.o.o., Grasselijeva 10, Ljub-

ljana,
– Eva Tomšič Porenta, Sp. Pirniče 18d,

Medvode.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 19. 9. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 9. 1996

St 7/96 S-337

To sodišče razpisuje v stečajnem postop-
ku nad dolžnikom EMO Eterna, d.o.o., Ce-
lje, Mariborska 86, v stečaju, po sklepu
senata št. St 7/96, z dne 18. 9. 1996, drugi
narok za preizkus terjatev, ki bo dne 17. 12.
1996 ob 9. uri, soba št. 209/II tega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 9. 1996

St 27/95 S-338

To sodišče razpisuje v stečajnem postop-
ku nad dolžnikom Konus Konum, Pro-
izvodnja in konfekcioniranje umetnih
usenj, d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Ko-
njice, v stečaju, po sklepu senata št.
St 27/95, z dne 18. 9. 1996, tretji narok za
preizkus terjatev, ki bo dne 12. 11. 1996 ob
9. uri, soba št. 209/II tega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 9. 1996

St 9/92 S-339

To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok kot predsed-
nik senata in sodnica Joža Nikolič ter sodni-
ca Nevenka Senkovič kot članici senata, v
stečajni zadevi zoper Jeklo Ruše, p.o. – v
stečaju, na seji senata dne 17. 9. 1996 skle-
nilo:

1. Z dnem 1. 10. 1996 se višji sodnik
Janez Zeilhofer razreši funkcije stečajnega
sodnika v stečajni zadevi Jeklo, p.o., Ruše
– v stečaju.

2. Z dnem 1. 10. 1996 se za stečajno
sodnico določi okrožna sodnica Katarina
Plevčak.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 9. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-592

Vse zaposlene in bivše zaposlene delav-
ce Novolesovih podjetij obveščamo, da lah-
ko v postopku lastninskega preoblikovanja
Novoles, lesna industrija, d.d., Straža,
uveljavljajo razliko neizplačanega dela neto
osnovnih plač.

Podatke o višini ugotovljenih razlik, kot
tudi vse ostale informacije, lahko dobite na
sedežu podjetja pri Faleskini Branki, tel.
068/84-500.

Novoles, lesna industrija, d.d.
Straža

La-589

Novoles, lesna industrija Straža, d.d.,
Na žago 6, Straža, podaljšuje rok za javni
poziv upravičencem (zaposlenim, nekda-
njim zaposlenim in upokojencem) pri inter-
ni razdelitvi in notranjem odkupu delnic
podjetja v postopku lastninskega preobliko-
vanja.

Rok se podaljšuje do vključno 18. 10.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo, dne 28. 6. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 34/96 z dne 29. VI. 1996.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
068/84-500 ali osebno na sedežu podjetja.

Novoles, lesna industrija, d.d.,
Straža

La-590

Podjetje IMP Črpalke, d.d., obvešča
vse zaposlene, bivše zaposlene in upoko-
jence, da podaljšujemo rok za oddajo last-
ninskih certifikatov oziroma za vplačila pri
notranjem odkupu do vključno 4. 11. 1996.
S tem datumom bo podjetje zaključilo z de-
lom lastninjenja v smislu notranje razdeli-
tve in notranjega odkupa.

Vsi zainteresirani za sodelovanje, v pro-
cesu lastninjenja imajo možnost opraviti for-
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malnosti lastninjenja od 8. do 12. ure v bla-
gajni podjetja na naslovu Ul. Jožeta Jame
12, Ljubljana.

IMP Črpalke, d.d., Ljubljana

Št. 252/96 La-584

Region, p.o., Brežice, Cesta prvih bor-
cev 11, podaljšuje rok za javni poziv zapo-
slenim, bivšim zaposlenim, upokojencem za
sodelovanje v interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic podjetja v postopku lastnin-
skega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 25. 10.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 20/96 z dne 12. IV. 1996 in
podaljšan v št. 44/96 z dne 9. VIII. 1996, ter
dnevniku Delo dne 7. 8. 1996. Istočasno je
bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
0608/61-358, ali osebno na sedežu podjetja.

Region, p.o., Brežice

La-585

Studio Consulting, p.o., Likozarjeva 1,
Ljubljana, podaljšuje rok za javni poziv
upravičencem do interne razdelitve in no-
tranjega odkupa v postopku lastninskega
preoblikovanja do vključno 9. 12. 1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Slovenec in v Uradnem listu RS z dne
9. VIII. 1996. Vse dodatne informacije po
tel. 132-00-23.

Studio Consulting, p.o., Ljubljana

La-586

Na osnovi in v skladu z objavljenim pro-
gramom lastninskega preoblikovanja pod-
jetja Veletekstil Ljubljana, p.o., Ljublja-
na, Masarykova 17, z dne 4. 1. 1996, pod-
jetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojene delavce podjetja k vpisu in
vplačilu kupnin delnic iz notranjega odkupa
v 30 dneh od dneva te objave.

Dodatne informacije so na razpolago
vsak dan na tel. 061/14-01-355, int. 211.

Veletekstil, p.o., Ljubljana

La-587

Hotel Grad Podvin, d.o.o., Mošnje 1,
Radovljica, podaljšuje rok za javni poziv
upravičencem (zaposlenim, nekdaj zaposle-
nim, upokojencem) pri notranjem odkupu
delnic podjetja v postopku lastninskega
preoblikovanja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 35/96 dne 5. VII. 1996 in v
časopisu Delo dne 15. 7. 1996.

Rok se podaljšuje do vključno 12. 10.
1996.

Vse dodatne informacije lahko dobijo
upravičenci vsak delovni dan osebno na se-
dežu podjetja ali po tel. 064/738-881.

Hotel Grad Podvin, Radovljica

Št. 18/96 La-591

Prod, d.o.o., Kunaverjeva 2, Ljublja-
na, podaljšuje rok za javni poziv upravičen-
cem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in upo-
kojencem) za sodelovanje pri interni razde-
litvi in notranjem odkupu v postopku last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

Rok se podaljšuje do vključno 30. 11.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Slovenec z dne 23. 8. 1996, Uradnem
listu RS, št. 46/96 z dne 23. VIII. 1996 in na
oglasni deski v podjetju.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delavnik pri Marici Martinčič
na sedežu podjetja oziroma na tel.
061/575-476.

Prod, d.o.o., Ljubljana

Št. 64/96 La-588

Skladno s šestim odstavkom 20. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93), pod-
jetje Energoinvest, Tovarna transformator-
jev Ljubljana, p.o., Šlandrova 10, Ljublja-
na, na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki ga je odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z odločbo št. LP 01417/1996-IZ, dne
2. 9. 1996, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

1. Firma: Energoinvest, Tovarna trans-
formatorjev Ljubljana, p.o.

2. Sedež: Ljubljana, Šlandrova 10
3. Matična številka: 5041686.
4. Registracija podjetja: podjetje je vpi-

sano v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani s sklepom Srg 3249/89.

5. Dejavnost podjetja: pretežna dejavnost
je proizvodnja transformatorjev, dušilk,
transformatorske opreme in servisiranje
transformatorjev.

6. Pravna oblika organiziranosti: druž-
beno podjetje, p.o., s 100% družbenim kapi-
talom.

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

a) prenos delnic na sklade – 40% druž-
benega kapitala,

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

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

8. Predvidena lastniška struktura kapita-
la lastninsko preoblikovanega podjetja:

– upravičenci iz interne razdelitve –
20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,

– Sklad RS za razvoj – 20%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 10%.

9. Javni poziv
Energoinvest, Tovarna transformatorjev

Ljubljana, p.o., poziva vse upravičence –
zaposlene, nekdanje zaposlene ter upokoje-
ne delavce podjetja k sodelovanju pri inter-
ni razdelitvi delnic in notranjemu odkupu.

9.1. Interna razdelitev
Upravičenci lahko v 30 dneh po objavi v

Uradnem listu RS in na oglasni deski pod-
jetja, vpišejo delnice interne razdelitve v
zameno za lastniške certifikate.

Če upravičenci vpišejo manj kot 20% del-
nic, bo podjetje v drugem krogu objavilo in-
terni razpis za ožje družinske člane zaposle-
nih, ki bo objavljen na oglasni deski podjetja.

Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov večja od vrednosti delnic, na-

menjenih interni razdelitvi, bo interna raz-
delitev delnic proporcionalna na vse upra-
vičence.

Presežne certifikate lahko upravičenci,
ki so sodelovali pri interni razdelitvi, upora-
bijo za kupnino za prvi paket delnic v pro-
gramu notranjega odkupa delnic podjetja.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, bo podjetje preostanek delnic preneslo
na Sklad RS za razvoj.

Delnice interne razdelitve so navadne in
se bodo glasile na ime ter so neprenosljive
dve leti po izdaji, razen z dedovanjem.

9.2. Notranji odkup delnic podjetja
Upravičenci lahko v 30 dneh po objavi v

Uradnem listu RS in na oglasni deski pod-
jetja, vplačajo delnice notranjega odkupa s
50% popustom.

Delnice notranjega odkupa so neprenos-
ljive zunaj programa notranjega odkupa za
čas trajanja programa, razen z dedovanjem,
prenosljive pa so v okviru programa notra-
njega odkupa med udeleženci programa, v
nadaljevanju pa skladno z določili statuta in
delniškega sporazuma združenja notranjih
delničarjev.

Delnice notranjega odkupa, pridobljene
v zameno za presežne lastninske certifikate
iz interne razdelitve, so enake kot delnice
interne razdelitve in so neprenosljive dve
leti, razen z dedovanjem, po dveh letih pa
so enake kot druge delnice programa notra-
njega odkupa. Vplačane delnice so navadne
imenske ter dajejo upravičencem pravico
do upravljanja ter pravico do dividende.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom delni-
ce podpisali tudi pristop k pravilom progra-
ma notranjega odkupa.

10. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in progra-

ma notranjega odkupa lahko upravičenci
vpisujejo in vplačujejo na sedežu podjetja
na Šlandrovi 10 v Ljubljani, v finančno ra-
čunovodskem oddelku, od ponedeljka do
petka od 8. do 14. ure, gotovinska vplačila
pa lahko upravičenci nakažejo na poseben
privatizacijski račun podjetja št.
50102-698-26789, ki je odprt pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje v Ljubljani, z navedbo: plačilo kup-
nine za delnice v notranjem odkupu.

11. Dodatne informacije

Dodatne informacije o programu ter po-
gojih vpisa in vplačila delnic so na voljo na
sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Jožica
Janež, tel. 061/16-12-131, int. 314.

12. Pravni poduk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožbe zoper odloč-
bo agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.
Energoinvest, Tovarna transformatorjev

Ljubljana, p.o.
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Št. 172 La-452

Na podlagi 15. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
555/92, 7/93 in 31/93), ter 16. člena uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja
podjetje ABC Pomurka - Vinogradniško
gospodarstvo Kapela, p.o., Kapelski vrh 5,
p. Radenci, program lastninskega preobli-
kovanja podjetja ABC Pomurka - Vinograd-
niško gospodarstvo Kapela, p.o., Kapelski
vrh 5, p. Radenci.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo s
svojo odločbo št. LP 01382/1996-MP, z dne
9. 9. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju

Firma podjetja:  ABC Pomurka - Vino-
gradniško gospodarstvo Kapela, p.o.

Sedež Podjetja: Kapelski vrh 5.
Matična številka: 5151732.

Dejavnost podjetja:

– kmetijska proizvodnja s področja po-
ljedelstva, živinoreje, vinogradništva, sad-
jarstva, gozdarstva;

– gojitev in izkoriščanje gozdov ter ku-
povanje ter prodaja lesa in lesnih izdelkov;

– nakup in prodaja kmetijskih pridelkov;

– peka in prodaja kruha;

– prevoz blaga v cestnem prometu;

– nabava in prodaja reprodukcijskega
materiala za vse vrste kmetijske proizvod-
nje;

– vzgoja, nabava in prodaja sadilnega
materiala vseh vrst, semen za vse vrste kme-
tijske proizvodnje;

– gostinska in turistična dejavnost;

– prodaja gramoza;

– nabava in prodaja rezervnih delov za
vso kmetijsko mehanizacijo;

– nabava in prodaja vseh vrst trgovskega
blaga in bele tehnike;

– nabava in prodaja vseh vrst gradbene-
ga materiala in opreme;

– proizvodnja vina;

– proizvodnja žganja iz sadja.

Podjetje ABC Pomurka - Vinogradniško
gospodarstvo Kapela, p.o., je družbeno pod-
jetje, katerega kapital je v celoti v družbeni
lasti.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju podjetja

– zadružni upravičenci na podlagi 59.
člena zakona o zadrugah in odločbe Mini-
strstva za kmetijstvo in gozdarstvo št.
371-104/92-24-IV/VU, z dne 14. 4. 1993 –
28,77%,

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 5,12%,

– Slovenski odškodninski sklad – 5,12%,

– Sklad RS za razvoj – 10,25%,

– udeleženci interne razdelitve delnic –
20%,

– udeleženci notranjega odkupa delnic –
30,74%.

3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja

– prenos navadnih delnic na zadružne
upravičence v smislu 59. člena zakona o
zadrugah – 28,77%,

– interna razdelitev delnic v zameno za
lastniške certifikate – 20%,

– prenos navadnih delnic na Sklade –
20,49%,

(od tega na Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja – 5,12%,
na Slovenski odškodninski sklad – 5,12% in
na Sklad RS za razvoj – 10,25%),

– notranji odkup delnic – 30,74%.
4. Javni poziv

4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje ABC Pomurka - Vinogradniško

gospodarstvo Kapela, p.o., poziva vse upra-
vičence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja), da v roku 30 dni
od objave v dnevniku Večer predložijo svo-
je lastniške certifikate v zameno za začasni-
ce – pozneje za delnice podjetja, ter tako
sodelujejo pri  interni razdelitvi delnic pod-
jetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure na sedežu podjetja –
pri Mateju Ivanuši. Upravičenci, ki zamudi-
jo navedeni rok, ne morejo sodelovati pri
interni razdelitvi delnic podjetja. Za interno
razdelitev delnic bo podjetje namenilo 20%
družbenega kapitala.

Kolikor bo vrednost predloženih certifi-
katov presegla 20% vrednosti družbenega
kapitala, bodo lahko tisti upravičenci, ki bo-
do sodelovali pri interni razdelitvi, prese-
žek lastniških certifikatov uporabili za kup-
nino v notranjem odkupu delnic. V takšnem
primeru bo vsak upravičenec dobil propor-
cionalni del delnic iz interne razdelitve in
proporcionalni del delnic iz notranjega od-
kupa.

V primeru, da bodo delnice namenjene
interni razdelitvi ostale nerazdeljene, bo
podjetje v nadaljnjih 5 dneh izvedlo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih z
objavo na oglasni deski podjetja. Družinski
člani bodo lahko svoje certifikate predložili
v roku 5 dni od takšne objave. V primeru, če
bo vrednost teh certifikatov presegla vred-
nost preostanka kapitala, ki bo na razpolago
tem upravičencem, se bo znesek predlože-
nih certifikatov tem upravičencem propor-
cionalno znižal.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Pod-
jetje bo začasnice in kasneje delnice vodilo
v dematerializirani obliki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje ABC Pomurka - Vinogradniško

gospodarstvo Kapela, p.o., poziva vse  upra-
vičence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja), da v roku 30 dni
od objave tega poziva v dnevniku Večer,
pristopijo k programu notranjega odkupa
delnic podjetja in vplačajo prvi paket del-
nic.

Udeleženci programa notranjega odkupa
bodo lahko delnice vplačevali v navedenem
roku vsak delovnik od 8. do 12. ure, na
sedežu podjetja – pri Mateju Ivanuši. Upra-
vičenci, ki zamudijo na navedeni rok, ne
morejo sodelovati pri notranjem odkupu del-

nic podjetja. Podjetje bo za notranji odkup
namenilo 30,74% družbenega kapitala. Po-
goj za odkup delnic v tem načinu lastnin-
skega preoblikovanja podjetja je sodelova-
nje pri interni razdelitvi delnic podjetja. Del-
nice se bodo odkupovale s 50% popustom.

Udeleženci bodo delnice vplačevali z za-
menjavo presežnih lastniških certifikatov ter
z gotovino. Plačila v gotovini bodo udele-
ženci vplačevali na poseben privatizacijski
račun pri Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje – izpostava Gor-
nja Radgona št. 51910-698-71549.

Delnice iz notranjega odkupa se glasijo
na ime, dajejo pravico do upravljanja v skla-
du s pravili notranjega odkupa, dajejo pra-
vico do dividende in so neprenosljive razen
znotraj programa notranjega odkupa in v
primeru dedovanja. Delnice, ki jih bodo ude-
leženci pridobili v zamenjavo za lastniške
certifikate, so enake kot delnice iz interne
razdelitve.

Udeleženci bodo hkrati z vpisom in pla-
čilom delnic pristopili tudi k pravilom no-
tranjega odkupa ter dali svoje soglasje k
osnutku statuta delniške družbe.

5. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dodatne informacije

dobijo vsak delovnik pri Mateju Ivanuši, od
8. do 12. ure, na tel. št. 069/65-003.

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

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

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

ABC Pomurka - Vinogradniško
gospodarstvo Kapela, p.o.

Javna prodaje delnic

Št. 200093/96 Ob-2887

Intertrade ITS d.d., podjetje za proizvod-
njo, informatiko in zastopnaje, Kolodvor-
ska 9, Ljubljana, v okviru programa lastnin-
skega preoblikovanja podjetja, ki ga je odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 01119-1/1996-MR z dne 22. 8. 1996 ter
na podlagi soglasja Sklada Republike Slo-
venije za razvoj št. 113 - 35 /96 - JSK z dne
17. 9. 1996 in odločbe Agencije za trg vred-
nostnih papirjev št. 11/172/AG-96 z dne
11. 9. 1996 objavlja

javni poziv
za vpis in plačilo delnic z oznako G

iz javne prodaje
Izdajatelj delnic: Intertrade ITS, Pod-

jetje za proizvodnjo, informatiko in za-
stopanje, d.d., Kolodvorska 9,Ljubljana.

Vrsta delnice: Navadne imenske delnice
oznake G.
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Skupna nominalna vrednost celotne izda-
je delnic vseh oznak: 1.500,000.000 SIT, od
tega v javni prodaji 570,000.000 SIT

Nominalna vrednost delnic: Nominalna
vrednost delnice znaša 1.000 SIT.

Prodajna cena delnic je:

– pri vplačilu z lastninskimi certifikati
državljanov znaša prodajna cena 1.334 SIT,

– pri vplačilu z lastninskimi certifikati
denacionalizacijskih upravičencev se pro-
dajna cena določi tako, da se izhodiščna
poveča za koeficient rasti drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva izdaje lastnin-
skega certifikata denacionalizacijskemu
upravičencu,

– pri plačilu v gotovini se prodajna cena
določi tako, da se izhodiščna cena poveča
za koeficient rasti drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 do dneva razpisa.Na dan začetka
javne prodaje dne 21. 9. 1996 znaša revalo-
rizirana prodajna cena delnic 2.265 SIT,

– končna prodajna cena se oblikuje v in-
tervalu +/- 30% glede na vpisano oziroma
vplačano število delnic,

– število delnic, ki jih lahko pridobi po-
samezna fizična ali pravna oseba za goto-
vinska vplačila se omeji na 1000 delnic.

Namen izdaje delnic: družba izdaja del-
nice v postopku lastninskega preoblikova-
nja po zakonu o lastninskem preoblikova-
nju podjetij.

Podatki o dividendah

Družba bo izplačevala dividende v skla-
du z vsakoletnimi sklepi skupščine delni-
čarjev. Delničarji so upravičeni do udeležbe
na dobičku od 1.1. 1993. Dividende bo druž-
ba izplačevala na sedežu družbe v času, kot
bo javno objavljen.

Začetek in konec (datum) vpisovanja in
vplačevanja delnic

Vpisovanje in vplačevanje delnic bo po-
tekalo 30 dni od objave v dnevniku Repub-
lika, od 21. 9. 1996 do 21. 10. 1996

Vpisna mesta za vplačila z lastninskimi
certifikati so na sedežu podjetja, Kolodvor-
ska 9, vsak delovni dan od 8. do 14. ure, pri
Simonič Elizabeti, v Hipotekarni banki Bre-
žice d.d. Brežice, PE Brežice Maistrova 2,
vsak delavnik od 8. do 16. ure in pri Agen-
ciji banke v Ljubljani, Dunajska 20, vsak
delavnik od 8. do 11. ure in od 12. do 15,30.
Vplačevanje delnic z gotovino bo potekalo
v Hipotekarni banki Brežice d.d. Brežice ter
v njeni agenciji v Ljubljani.

Prodajo vrednostnih papirjev za lastnin-
ske certifikate organizira, pripravlja in iz-
vaja podjetje Intertrade ITS d.d., Kolodvor-
ska 9, Ljubljana, v sodelovanju s Hipote-
karno banko Brežice d.d., Maistrova 2, Bre-
žice in Agencijo banke v Ljubljani,
Dunajska 20.

Prospekt bo na razpolago kupcem delnic
na vseh vpisnih mestih v času vpisovanja
vrednostnih papirjev.

Vplačila v gotovini se sprejemajo na po-
seben privatizacijski podračun št.
50100-698-000-0026614 z nazivom Inter-
trade ITS d.d. Ljubljana - z označbo “plači-
lo kupnine za delnice iz javne prodaje”.

Intertrade ITS d.d.,
podjetje za proizvodnjo, informatiko

in zastopanje

Razpisi delovnih mest

Št. 545/96 Ob-2862

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Re-
publike Slovenije, Dunajska 22, Ljubljana,
na podlagi 33. člena statuta in 5. člena pra-
vilnika o delovnih razmerjih s sistematiza-
cijo delovnih mest razpisuje prosto delovno
mesto

direktorja pravnega sektorja
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba pravne
smeri in 5 let ustreznih delovnih izkušenj,

– opravljen pravniški državni izpit,
– znanje enega svetovnega jezika,
– poznavanje programov za oblikovanje

besedil na PC.
Izbrani kandidat bo na razpisano delov-

no mesto s posebnimi pooblastili in odgo-
vornostmi imenovan za dobo štirih let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije, Dunajska 22,
Ljubljana.

Kandidati bodo obveščeni v 30 dneh po
opravljeni izbiri.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Št. 118/96 Ob-2863

Inštitut za matematiko, fiziko in mehani-
ko, Ljubljana, Jadranska 19, razpisuje pro-
sto delovno mesto, in sicer:

mladi raziskovalec za področje mate-
matike (dve mesti)

Kandidati za zgoraj navedeno področje
morajo ustrezati vsem kriterijem pravilnika
o usposabljanju in vključevanju mladih ra-
ziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in
druge organizacije (Ur. l. RS, št. 38/94).

Prošnje z dokazili o ustreznosti naj kan-
didati pošljejo v roku 8 dni po objavi na
naslov: Inštitut za matematiko, fiziko in me-
haniko, Ljubljana, Jadranska 19.

O izidu razpisa bomo kandidate obvesti-
li v zakonitem roku.

Univerza v Ljubljani
Inštitut za matematiko,

fiziko in mehaniko

Ob-2864

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamo-
va 39, na osnovi 16. člena statuta Instituta
razpisuje prosto delovno mesto delavca s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi

sekretarja instituta
Kandidati morajo poleg z zakonom do-

ločenih splošnih pogojev izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– VII. stopnja izobrazbe pravne smeri,
– strokovne, vodstvene in organizacijske

sposobnosti,
– 5 let delovnih izkušenj.
Od kandidatov pričakujemo:

– primeren odnos do raziskovalnega de-
la,

– znanje angleškega jezika.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev bomo sprejemali 15 dni po objavi
na naslov: Institut “Jožef Stefan”, Sekreta-
riat, Ljubljana, Jamova 39, s pripisom “pri-
java na razpis”.

Institut “Jožef Stefan”

Št. 32/96 Ob-2880

Svet Centra za socialno delo Ljubljana
Vič-Rudnik objavlja razpis za imenovanje

direktorja
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da ima visoko ali višjo strokovno izo-

brazbo socialne, psihološke, pedagoške,
pravne, upravne ali sociološke smeri in 5 let
delovnih izkušenj,

– da ima opravljen strokovni izpit za de-
lo na področju socialnega varstva,

– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti,

– da predloži razvojni program dela Cen-
tra za socialno delo.

Mandat direktorja traja 4 leta.
Prijave sprejema razpisna komisija za

imenovanje direktorja pri Centru za social-
no delo Ljubljana Vič-Rudnik, p. p. 2960,
1001 Ljubljana, do 10 dni po objavi, v zapr-
ti kuverti z oznako “za razpis”.

Prijavljene kandidate bomo o izidu raz-
pisa obvestili v 30 dneh po končanem zbira-
nju ponudb.

Center za socialno delo
Ljubljana Vič-Rudnik

Ob-2881

Na podlagi določil pravilnika o usposab-
ljanju in vključevanju mladih raziskovalcev
v raziskovalne, visokošolske in druge orga-
nizacije (Ur. l. RS, št. 38/94), sklepa Vlade
Republike Slovenije o sofinanciranju podi-
plomskega študija (Ur. l. RS, št. 18/95) ter
sklepa Ministrstva za znanost in tehnologijo
o odobritvi števila delovnih mest za mlade
raziskovalce v letu 1996, Univerza v Ljub-
ljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60,
razpisuje 2 delovni mesti

mladih raziskovalcev
na naslednjih področjih:
1. animalna patologija,
2. morfologija, fiziologija in reproduk-

cija.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije ozi-

roma oseba brez slovenskega državljanstva,
ki se lahko izobražuje v RS pod enakimi
pogoji kot državljan RS,

– doktor veterinarske medicine AD/1,
– diplomirani inženir kemijskega inže-

nirstva AD/2,
– vpis na podiplomski študij v študij-

skem letu 1996/97,
– povprečna študijska ocena najmanj 8,
– starost praviloma do 28 let,
– izjava mentorja, v kateri podpira kan-

didatovo vlogo in opredeljuje področje
znanstveno raziskovalnega dela,
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– najmanj leto delovnih izkušenj.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev bomo prejemali osem dni od obja-
ve na naslov: Veterinarska fakulteta, Gerbi-
čeva 60, Ljubljana, s pripisom “Mladi razi-
skovalci”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v za-
konskem roku.

Veterinarska fakulteta Ljubljana

Št. 160/96 Ob-2896

Na podlagi 32. člena zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91), 41. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) in 154. člena
statuta Prirodoslovnega muzeja Slovenije,
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja Prirodoslovnega muzeja Slo-
venije v Ljubljani.

Pogoji:

– visoka izobrazba naravoslovne smeri,

– visoka izobrazba in najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj v muzejski ali sorodni stro-
ki,

– organizacijske in vodstvene sposobno-
sti,

– strokovna aktivnost na področju, ki je
neposredno povezano z dejavnostjo, ki jo
pokriva muzej.

Ravnatelj bo imenovan za pet let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahte-
vanih pogojev naj kandidati pošljejo v 15
dneh po objavi v zaprti kuverti s pripisom
“Razpis za direktorja PMS” na naslov: Mi-
nistrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo

Št. 5/27/2-96 Ob-2897

Inštitut za novejšo zgodovino, Ljublja-
na, Kongresni trg 1, razpisuje prosto delov-
no mesto

mladega raziskovalca za podiplomsko
usposabljanje na področju zgodovinopisja.

V skladu s pravilnikom o usposabljanju
in vključevanju mladih raziskovalcev v ra-
ziskovalne zavode, visokošolske in druge
organizacije (Ur. l. RS, št. 38/94 in 53/95)
pričakujemo, da bo kandidat izpolnjeval na-
slednje pogoje:

– da je slovenski državljan oziroma ose-
ba brez slovenskega državljanstva, ki se lah-
ko izobražuje v RS pod enakimi pogoji kot
državljan RS,

– da ima diplomo profesorja zgodovine,

– da ima povprečno študijsko oceno naj-
manj 8,

– da praviloma ni starejši od 28 let.

Delovno razmerje bomo sklenili z izbra-
nim kandidatom za določen čas.

O izbiri bomo kandidate obvestili v za-
konitem roku.

Prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa.

Inštitut za novejšo zgodovino
Ljubljana

Ob-4054

Institut “Jožef Stefan” v Ljubljani razpi-
suje na podlagi sklepa Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo 1 delovno mesto

mladega raziskovalca
za področje biomedicinska tehnika.
Prijavljeni kandidati morajo ustrezati po-

leg z zakonom določenih splošnih pogojev
tudi kriterijem pravilnika o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razi-
skovalne, visokošolske in druge organizaci-
je (Uradni list RS, št. 38/94). Kandidat mora
s pisno vlogo v roku 8 dni od objave v
Uradnem listu RS predložiti dokazila o iz-
polnjevanju pogojev. V postopku izbora bo
potrebno pridobiti tudi pozitivno mnenje na-
cionalnega koordinatorja o kandidatu in nje-
govem programu usposabljanja. Vloge je
potrebno poslati na naslov: Institut “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana, s pripisom:
“Prijava na razpis za mladega raziskoval-
ca”. O izbiri bodo kandidati pisno obvešče-
ni v 15 dneh od izbora.

Institut “Jožef Stefan”

Št. 508/96 Ob-4055

Svet Splošne bolnišnice Celje razpisuje
prosto delovno mesto

strokovnega vodje bolnišnice
Pogoji:
– končana Medicinska fakulteta,
– opravljena specializacija s področja

bolnišnične dejavnosti,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ustrezne organizacijske in upravljalske

sposobnosti.
Kandidati morajo v pisni obliki predlo-

žiti program in videnje svoje vloge pri stro-
kovnem vodenju Splošne bolnišnice Celje.

Strokovni vodja bolnišnice bo imenovan
za dobo štirih let.

Pisne prijave z dokazili pošljite v osmih
dneh od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, v kadrovsko službo Splošne bolni-
šnice Celje, Oblakova 5, 3000 Celje, z oz-
nako – “za razpis”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po seji Sveta zavoda Splošne bolnišni-
ce Celje, ki bo izdal sklep o imenovanju.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 63/96 Ob-4056

Na podlagi 32. in 35. člena zakona o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in na podlagi
35. člena statuta Centra za socialno delo
Ljubljana-Šiška, razpisujemo prosto delov-
no mesto

direktorja  Centra  za  socialno  delo
Ljubljana-Šiška.

Skladno s statutom Centra mora kandi-
dat poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, izpolnjevati še naslednje:

– višja ali visoka izobrazba socialne, psi-
hološke ali pedagoške smeri ali njenih spe-
cialnih disciplin, pravne ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Ob prijavi na razpis naj kandidat predlo-

ži program dela in razvoja Centra.
Kandidat bo imenovan za mandatno ob-

dobje štirih let.
Prijavo z ustreznimi dokazili in kratkim

življenjepisom morajo kandidati poslati v
zaprti ovojnici, z opombo “za razpis” v os-
mih dneh po objavi razpisa na naslov: Cen-
ter za socialno delo Ljubljana-Šiška, Ce-
lovška 195, 1000 Ljubljana.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku 30 dni od objave razpisa.

Razpisna komisija
Centra za socialno delo

Ljubljana-Šiška

Št. 122-25/96 Ob-4057

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:

I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96):

a)

– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Kopru,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju,

– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Mariboru,

–  1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljub-
ljani, oddelek v Kranju.

b)

– 4 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču na Jesenicah,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Kranju,

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Lendavi,

– 6 prostih mest okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Mariboru,

– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Murski Soboti,

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici,

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.

II. na podlagi 101. člena zakona o sod-
niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):

a)

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Kranju.

Razpisni pogoji:

K I/a

diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-
šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b, K II/a

diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-
šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje
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Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Ob-4082

V javnem razpisu št. MORS-BO 29/96
za izbiro izvajalca za nakup univerzalnega
kuhinjskega stroja, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 53/96 z dne 20. IX. 1996,
Ob-2815, se:

– drugi odstavek 8. točke pravilno glasi:
“Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 14. 10. 1996 do 12. ure.”

– prvi stavek 9. točke pravilno glasi: Jav-
no odpiranje ponudb bo 15. 10. 1996 ob 14.
uri, v prostorih Uprave za logistiko, Ljub-
ljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št. 150).

Ministrstvo za obrambo

Popravek

Ob-4087A

V javnem razpisu za subvencioniranje
deleža stroškov malih podjetij pri pridobitvi
certifikata sistema kakovosti po standardih
ISO 9000, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 50 z dne 6. IX. 1996, Ob-2642 se doda

Razpoložljiva sredstva na proračun-
ski postavki 1819 – Pospeševalna mreža
za malo gospodarstvo so namenjena ok-
virno v višini 2,500.000 SIT.

Popravek

Ob-4087B

V javnem razpisu za sofinanciranje na-
daljevanja izvedbe projektov mednarodne
tehnične pomoči Republike Slovenije in bi-
lateralnih mednarodnih aranžmajev s po-
dročja malega gospodarstva, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 50 z dne 6. IX. 1996,
Ob-2640 se 4. točka pravilno glasi:

Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi in
tretji torek v mesecu ob 10. uri, v prostorih
ministrstva.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-4061

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
Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova 19

dopolnitev javnega razpisa
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo raziskovalne opreme
1. Masni spektrometer z vmesniki

(API, APCI, ESI) za povezavo s HPLC in
CE sistemi,

2. HPLC sistem.
1. Orientacijska vrednost razpisane opre-

me:
ad 1) 175.000 USD,
ad 2) 25.000 USD.

2. Rok za oddajo pisnih ponudb se zato
podaljša do vključno ponedeljka, dne 7. 10.
1996.

Javno odpiranje ponudb se zato na novo
določa v četrtek, dne 10. 10. 1996 ob 10.
uri, v sejni sobi na sedežu naročnika.

Ponudbe, ki bodo poslane po pošti, mo-
rajo biti priporočene.

Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na njihovo zahtevo na voljo tako kot opre-
deljuje javni razpis (Ur. l. RS, št. 51/96) v
času razpisnega roka, v delovnem času na-
ročnika.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 38/96 Ob-2842

Filmski studio Viba film Ljubljana,
Zrinjskega 9, Ljubljana, skladno z zakonom
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 15/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo
A. filmske kamere 35 mm s sklopi
B. stativov za kamero 35 mm
C. optike za kamero 35 mm.
1. Naročnik: Filmski studio Viba film

Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je dobava:

A. Filmske kamere 35 mm,

B. stativov za kamero 35 mm in

C. optike za kamero 35 mm.

Podrobnejši obseg je naveden v razpi-
snem gradivu.

Ponudniki lahko ponudijo celotno doba-
vo ali po sklopih.

3. Predvideni rok dobave: ponudnik na-
vede čimprejšnji rok po sklenitvi pogodbe.

4. Dvig razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko osebno ali na pismeno
zahtevo (velja tudi zahteva poslana po fak-
su na št. +386 61 329 179) dvignejo razpi-
sno dokumentacijo in dobijo potrebne in-
formacije za ponudbo med 10. in 13. uro v
tajništvu FS Viba film, Zrinjskega 9, Ljub-
ljana na tel. 320-997 v roku 10 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS.

5. Vsebina ponudbe

Ponudba mora biti v skladu z določili
12. člena odrebe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
Ponudba mora vsebovati zlasti dokazilo o
registraciji, reference, vzorec pogodbe s po-
nudbeno ceno, podatke o boniteti in sol-
ventnosti, prospekte, seznam servisov, ga-
rancijski rok in drugo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– fiksna cena in ugodni plačilni pogoji,

– konkurenčne cene,

– krajši rok dobave,

– garancija za dobavo,

– garancijski rok,

– reference,

– zagotavljanje servisa ter ugodnosti pri
nudenju servisnih storitev ter nabavi rezerv-
nih delov,

– ugodnosti pri najemu kamere od skle-
nitve pogodbe do dobave,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
(npr. popusti, brezplačen prvi servis, mož-
nost preskusne uporabe ipd.).

7. Stroški ponudbe

Stroške priprave ponudbe nosijo ponud-
niki sami.

8. Dostava ponudbe

Ponudniki morajo oddati ponudbe z vso
potrebno dokumentacijo v zaprti ovojnici
na naslov FS Viba film, Zrinsjkega 9, Ljub-
ljana, Slovenija, z oznako “Ne odpiraj –
ponudba – dobava filmske kamere 35 mm,
optike, stojal”. Ponudnik mora na ovojnici
napisati tudi svojo firmo in naslov. Rok za
oddajo ponudb je 20 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS.

9. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo prvi torek po
preteku roka iz 8. točke tega razpisa, ob 12.
uri opoldne v prostorih FS Viba film, Zrinj-
skega 9, Ljubljana, soba 202/II.

Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bo-
do izpolnjevale vse razpisne pogoje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb morajo imeti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

10. Obvestilo o izidu

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb.

11. Vračanje ponudb

Ponudbe, ki ne bodo poslane pravočasno
ali ne bodo pravilno označene, ne bomo
obravnavali in bodo vrnjene ponudnikom
neodprte.

Filmski studio Viba film

The film studio Viba film Ljubljana,
Zrinjskega 9, Ljubljana, in accordance with
the law of the Republic of Slovenia on the
execution of budgets for 1996 (Official ga-
zette of the Republic of Slovenia, num.
15/96) and the decree on the procedure for
the implementation of public competiton for
the broadcasting of public orders (Official
gazette of the Republic of Slovenia, num.
28/93 and 19/94) hereby announces

Public Competition
for the Selection of the Best Tendering

Firm for Supplying
A) a 35 mm film camera with attach-

ments
B) tripods for 35 mm cameras
C) lens for a 35 mm camera.
1. Consignee: Film studion Viba film

Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljubljana.

2. Objects of the competition:

A) a 35 mm film camera,

B) tripods for 35 mm cameras and

C) lens for a 35 mm camera.

More details are stated in official mate-
rials. Tenderers can offer the objects in full
or partially.

3. Expected delivery date: The tenderer
states the earliest date in a signed contract.

4. Obtaining official documentation
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The tenderers can obtain official docu-
mentation and necessary information in per-
son or in writing (requests faxed to (386)
(61)  329-179 are also valid) between 10 am
and 1 pm at FS Viba film, Zrinjskega 9,
Ljubljana within 10 days from the day pub-
lished in the Republic of Slovenia’s official
gazette.

5. Contents of the tender

The tender must be in accordance with
the provisions of article 12 of the decree on
the implementation of public competition
for the broadcasting of public orders. The
tender must especially contain proof of re-
gistration, references, a sample contract with
the tendered price, data on good standing
and solvency, a prospectus, list of services,
warranty dates, etc.

6. Criteria for selecting the best tende-
ring firm

– set prices and favorable payment con-
ditions,

– competitive prices,

– shorter delivery dates,

– guaranteed delivery,

– warranty dates,

– references,

– assured services and advantages of the
offer of service repairs and the purchase of
spare parts,

– advantages of renting a camera from
the signing of the contract to delivery,

– other benefits offered by the tenderer
(i.e. discounts, free initial service, possibi-
lity of a trial period, etc.).

7. Cost of the tender

The tenderer himself bears the cost for
the preparation of the tender.

8. Delivery of tenders

Tenderers must deliver the tenders along
with all necessary documentation within 20
days from the day published in the Republic
of Slovenia’s official gazette in a sealed
envelope to FS Viba film, Zrinjskega 9,
Ljubjana, Slovenia with the denotation “Do
not open-tender-delivery of a 35 mm film
camera, lens and tripod”. The tenderer’s
own name and address must also be written
on the envelope.

9. Opening of the tender

Public opening of the tender will be the
first Tuesday after the expiry date from item
#8 of this notice, at 12 noon in the office of
FS Viba film, Zrinjskega 9, Ljubljana. Tho-
se tenders which have fulfilled all of the
competition conditions will be considered.
Representatives of the tendering firms pre-
sent at the opening must have written autho-
rization for representation.

10. Notification of results

Tenderers will be informed of the result
of the public competition within 15 days
after the tender opening.

11. Return of tenders

Tenders that are not sent in time and are
not properly marked will not be dealt with
and will be returned unopened to the tende-
rer.

Film studio Viba film

Ob-2874

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 tiskanje publikacij

Splošni podatki

1. Naročnik: Center Republike Sloveni-
je za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: je računalniška po-
stavitev in oblikovanje ter tiskanje in veza-
va publikacij, ki jih bo založil Center RS za
poklicno izobraževanje v dveh letih od ob-
jave tega razpisa.

3. Razpisna dokumentacija ter dodatna
pojasnila bodo na voljo na informacijskem
sestanku, ki bo 9. oktobra 1996 ob 10. uri na
Centru RS za poklicno izobraževanje, Kav-
čičeva 66, v sejni sobi v III. nadstropju.

4. Rok za prijavo: pri razpisu bodo upo-
števane tiste pisne ponudbe, ki bodo prispe-
le do vključno torka 15. oktobra 1996 do
10. ure na naslov: Center Republike Slove-
nije za poklicno izobraževanje, Kavčičeva
66, 1000 Ljubljana.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: “Javni razpis tiskanje – Ne odpi-
raj”.

5. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-
bovati naslednje elemente (označene in ure-
jene v naslednjem vrstnem redu):

a) izpolnjen razpisni obrazec 1 (iz razpi-
sne dokumentacije) – kratek povzetek po-
nudbe,

b) ponudbo,

c) podatke o ponudniku s fotokopijo re-
gistracije,

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

e) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve vsakokratne posamezne pogodbe-
ne obveznosti z zapadlostjo do 15 dni po
izteku pogodbenega roka za dobro izvedbo
posla, z akceptnim nalogom ali drugo obli-
ko zavarovanja v višini 30% vrednosti, z
devizno klavzulo,

f) vzorec pogodbe, ki smiselno vključu-
je elemente, opredeljene v točki a) do e),

g) reference na področju ponudbe,

h) izjavo, da so vsi podatki navedeni v
ponudbi resnični.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo zlasti
upoštevano:

– izpolnjevanje pogojev navedenih v raz-
pisu,

– celovitost ponudbe,

– dobavni rok,

– cena v SIT fco. naročnik, vključno s
temeljnim prometnim davkom.

7. 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 us-
treznim pisnim pooblastilom, bo v torek,
15. oktobra 1996, ob 11. uri na Centru RS
za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana, v sejni sobi, III. nadstropje.

8. Rok izbire

Ponudniki bodo do 21. oktobra pisno ob-
veščeni o izboru najugodnejšega ponudni-
ka.

Center Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje

Št. 199/96 Ob-2898

Restavratorski center Slovenije, Plečni-
kov trg 2, 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 nabavo službenih vozil

1. Naročnik: Restavratorski center Slo-
venije, Plečnikov trg 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je nakup službenih
vozil. Znamka vozila ford escort karavan.

3. Rok dobave: oktober/november 1995.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,

– rok dobave,

– ugodnosti (popusti, menjava staro za
novo),

– plačilni pogoji,

– ugodnosti pri nudenju servisnih dejav-
nosti,

– ustrezni atesti,

– reference.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skaldu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdilo o registraciji
podjetja, reference in osnutek pogodbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Re-
stavratorski center Slovenije, Cankarjeva 4,
Ljubljana. Komisija bo upoštevala samo pra-
vočasno prispele ponudbe.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – javni raz-
pis” in z oznako ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po preteku razpisnega roka za
objavo ob 13. uri v prostorih Restavrator-
skega centra Slovenije, Cankarjeva 4, Ljub-
ljana.

7. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v 10 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Restavratorski center Slovenije

Ob-2899

PGD Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, objavlja na podlagi zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
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javni razpis
za nakup terenskega vozila

1. Naročnik: PGD Bovec, Trg golobar-
skih žrtev 8, Bovec.

2. Predmet razpisa: nakup terenskega vo-
zila 4×4 WD, moč motorja nad 110 KM,
nosilnost 900 kg, kabina za 5 oseb, tovorni
plato 1500 mm×1500 mm, barva rdeča 3117.

3. Lokacija dostave: Bovec.

4. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:

– firmo oziroma ponudnika,

– dokazilo o registraciji,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom s fiksno ceno za plačilo v roku 30
dni po dobavi,

– datum do katerga velja ponudba,

– dobavni rok, garancijske roke in sez-
nam servisov,

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenje naročniku v zvezi s ponudbo.

5. Ponudbe z vsemi elementi morajo
prispeti na naslov: Občina Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 8, v zaprtih ovojnicah z ozna-
ko “Ne odpiraj – javni razpis za nabavo
vozila” do 4. 10. 1996 do 12. ure.

6. Odpiranje ponudb bo 4. 10. 1996 ob
12.30 v prostorih občinskega urada, Trg go-
lobarskih žrtev 8.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo:

– cena in roki dobave,

– ugodnosti pri servisnih storitvah – dru-
ge ugodnosti.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
kasneje v roku 8 dni od odpiranja ponudb.

9. Kontaktna oseba naročnika: Kavs Izi-
dor, tel. 065/86-011.

PGD Bovec

Ob-2900

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, 5/96) in
odredbe v postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo nalog s

področja evidence nepremičnin: izdelava
prototipa SW rešitve za vodenje registra

stavb in za povezavo z drugimi
evidencami, zajem terenskih podatkov

za vzpostavitev registra stavb
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:

2.1 Izdelava prototipa SW rešitve za vo-
denje registra stavb, ki vsebuje tudi poveza-
ve z drugimi evidencami,

2.2 Zajem in obdelava terenskih podat-
kov za OGU Koper: katastrska Občina Ško-
fije,

2.3 Zajem in obdelava terenskih podat-
kov za OGU Koper: katastrska Občina Prid-
vor,

2.4 Zajem in obdelava terenskih podat-
kov v Občini Cerklje na Gorenjskem: kata-
strske Občine Velesovo, Češnjevek, Zg. Br-
nik,

2.5 Zajem in obdelava terenskih podat-
kov v Občini Cerklje na Gorenjskem: kata-
strske Občine Cerklje, Lahovče, Sp. Brnik,

2.6 Zajem in obdelava terenskih podat-
kov za IOGU Novo mesto: katastrski Obči-
ni Toplice in Gor. Straža,

2.7 Zajem in obdelava terenskih podat-
kov za IOGU Trebnje: katastrski Občini Šte-
fan in Mokronog.

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
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12, Ljubljana. Prevzem razpisne dokumen-
tacije se najavi en dan vnaprej in opravi pri
kontaktni osebi. Kontaktna oseba je Nežka
Gorkič, telefon 132-71-21.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

– naloga 2.1: 1,000.000 SIT,

– naloga 2.2: 650.000 SIT,

– naloga 2.3: 650.000 SIT,

– naloga 2.4: 1,200.000 SIT,

– naloga 2.5: 1,400.000 SIT,

– naloga 2.6: 1,500.000 SIT,

– naloga 2.7: 1,500.000 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:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(BON-1 in BON-2 ali BON-3); obrazca
BON-2 oziroma 3, ne smeta biti starejša od
30 dni) oziroma poročilo pristojne revizij-
ske hiše (v overjenem prevodu),

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,

– spisek referenc za ponudnika (podjet-
je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami; za vsakega
delavca s spiska se navede vrsta dela, ki ga
bo opravljal pri izvedbi naloge in planirano
število ur za to delo,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana po skupinah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni
strokovnjaki), jih je v ponudbi potrebno na-
vesti ter pojasniti, katera dela naj bi opravi-
li. Delež morebitnih podizvajalcev ne sme
doseči 50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov kot soizvajalci naročnik
ne bo obravnaval!

7. Dodatna pojasnila v zvezi s tem jav-
nim razpisom bodo ponudniki, ki so prevze-
li razpisno dokumentacijo, prejeli izključno
na informativnem dnevu, ki bo organiziran
2. oktobra ob 11. uri v sejni dvorani Geo-
detske uprave Republike Slovenije, Šarano-
vičeva 12, Ljubljana.

Ponudniki morajo svoja vprašanja, ozi-
roma zahteve po pojasnilu dostaviti v pisni
obliki najkasneje 1. oktobra do 10. ure v
sprejemno pisarno Geodetske uprave Re-
publike Slovenije,  Kristanova 1, Ljubljana
ali po faksu št. 061/132-20-21 z oznako
“Vprašanja za javni razpis s področja evi-
denc nepremičnin”.

Udeleženci informativnega dneva mora-
jo predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki
je prevzelo razpisno dokumentacijo.

Vsem ponudnikom, ki bodo prevzeli raz-
pisno dokumentacijo, bodo ne glede na ude-
ležbo poslana pisna zabeležka o poteku in
vsebini informativnega dneva.

8. Rok za oddajo ponudb na sedežu na-
ročnika (Kristanova 1) je 9. 10. 1996 najka-
sneje do 8. ure.

9. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za izvedbo nalog s področja evidence
nepremičnin... (Navedba posamezne razpi-
sane naloge, na katero se nanaša ponudba).”

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo več razpisanih nalog hkrati, zadostu-
je, da podatke oziroma dokumente, zahte-
vane pod točko 6, alinee 1-5 predloži le
enkrat. Prav tako se le enkrat predloži tudi
opis dela (točka 6, 9. alinea) za vsako vrsto
nalog. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z ozna-
ko ponudnika in navedbo “Ne odpiraj – po-
nudba za razpis za izvedbo nalog s področja
evidence nepremičnin – skupna dokumen-
tacija”.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih in pravilno oddanih ponudb bo 9. 10.
1996 ob 9.30 v prostorih GU RS, Kristano-
va 1, Ljubljana (sejna soba). Predstavniki
ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju po-
nudb, morajo predložiti pooblastilo za za-
stopanje, sicer nimajo pravice dajati pripom-
be k postopku.
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11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,

– cena,

– izvedbeni roki,

– dosedanje izkušnje naročnika pri po-
slovanju s ponudnikom,

– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi naloge,

– predložene reference,

– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-
nudba,

– prednost imajo izvajalci, ki že izvajajo
storitve za naročnika.

Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč v primeru,
enakovrednih in ustreznih ponudb presoja o
izbiri ponudnikov v skladu z merili iz prejš-
njega odstavka.

Za nalogo 2.1 lahko naročnik izbere več
izvajalcev, ki jo izvajajo posebej.

12. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

13. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

14. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sred-
stev.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ob-2901

Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo digitalnih ortofoto načrtov v
merilu 1 : 5000 z vektorskimi

nadgradnjami
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izdelava digitalnih
ortofoto načrtov v merilu 1 : 5000 za 4 liste
z nadgradnjami vsebine in tiskanimi verzi-
jami.

3. Razpisno dokumentacijo zainteresira-
ni lahko dvignejo vsak delovni dan med 9.
in 15. uro na naslovu: Geodetska uprava,
Šaranovičeva 12, Ljubljana, Janez Oven.

4. Orientacijska vrednost 1,500.000 SIT.
5. Z deli se prične po podpisu pogodbe

in se konča do 4. 3. 1997.
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 vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Rok za oddajo ponudb je 9. 10. 1996
najkasneje do 14. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe na sedežu naročnika (Kristanova 1),

in sicer v dveh izvodih, v zapečateni ovojni-
ci, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako “Ne odpiraj – ponudba DOF5 - VN”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 10.
1996 ob 9. uri na Geodetski upravi (sejna
soba) Kristanova ulica 1.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta in opis ponujenega pri-
stopa k izdelavi projekta, celovitost ponud-
be, cena, izvedbeni roki, dosedanje izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
predložene reference, relevantne ugodnosti,
ki jih vsebuje ponudba.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 931-94/96 Ob-2903

Republika Slovenija Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Hidrometeorološki zavod Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Vojkova 1b,
objavlja na podlagi določil zakona o prora-
čunu 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 40/95)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev

za storitve:
I.

1. Informacijski sistem sektorja za vars-
tvo okolja za področji zrak in vode.

2. Meritve ogljikovodikov v zraku in vo-
dah s plinskimi kromatografi.

3. Vzdrževanje in nadgradnja informa-
cijskega sistema LABOD.

4. Izvajanje vratarske službe in nadzora
stavb.

II.

Merila, ki bodo upoštevana pri izboru.

Za vse točke.

a) – celovitost ponudbe;

– reference in velikost ponudnika;

– izvedbeni ali dobavni roki;

– ponujena cena s plačilnimi pogoji;

– garancijski roki in pogoji garancij;

b) Naročnik si pridržuje pravico, da naj-
nižje ponujene cene ne bo imel za najugod-
nejšo;

III.

Informacije z vrednostmi posameznih
postavk so na voljo, po objavi javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS na Hidrometeoro-
loškem zavodu Republike Slovenije – voj-
kova 1b, Ljubljana, in sicer:

– za postavki 1. in 3. na tel. št. 327-461,
int. 2107;

– za postavko 2. na tel. št. 327-461 int.
2104;

– za postavko 4. na dir. tel. št. 178-4119;

IV.

Ponudbe s priloženo dokumentacijo mo-
rajo biti obvezno napisane v slovenščini,

vrednosti izražene v slovenski valuti. Pro-
metni davek mora biti prikazan posebej. Po-
nudba mora obvezno vsebovati vse elemen-
te in biti pripravljena v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94). Ponudbi je potrebno obvezno prilo-
žiti:

– sklep o vpisu v sodni register z vsemi
prilogami k sklepu;

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad
Republike Slovenije;

– izpolnjen in potrjen BON obrazec.

Dokumenti ne smejo biti starejši od treh
mesecev. V primeru, da ponudnik prilaga
kopije namesto originalov, mora njihovo ve-
rodostojnost potrditi notar.

V osnovnem ovitku morata biti: sprem-
no pismo s polnim naslovom ponudnika in v
ločenem zapečatenem ovitku, priložena po-
nudba z označbo “ne odpiraj ponudba” z
navedbo, na katero točko razpisa se ponud-
ba nanaša. Če je dokumentacija v več ovit-
kih,morajo biti  ti označeni po zaporedju in
njihovo število navedeno v spremnem dopi-
su. Nepravilno opremljene ponudbe glede
na določila odredbe in zahteve tega javnega
razpisa bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Ponudbe v predpisani obliki se vložijo:

– osebno v sprejemni pisarni Hidrome-
teorološkega zavoda Republike Slovenije,
Vojkova 1b (prvo nadstropje levo);

– pošljejo kot priporočene poštne pošilj-
ke.

Ponudbe je treba oddati v 15 dneh po
objavi javnega razpisa, na naslov: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Hidrometeorološki zavod Republike
Slovenije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, za
razpisno komisijo.

V.

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo tretji delovni dan po poteku roka
dostave ponudb. Odpiranje bo ob 9. uri v
sejni sobi Hidrometeorološkega zavoda RS,
Vojkova 1b, prvo nadstropje levo. Pri odpi-
ranju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri ponudnika ob-
veščeni v okvirnem roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Hidrometeorološki zavod
Republike Slovenije

Št. 88/96 Ob-2904

Na podlagi 3. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Pesnica, Pesnica 39a,

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
Naročnik: Občina Pesnica, Pesnica 39/a.
Predmet razpisa: izbira izvajalca s pred-

hodnim ugotavljanjem sposobnosti za ob-
novitvena dela na lokalnih cestah in javnih
poteh na območju Občine Pesnica.
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Orientacijska vrednost del: 30,000.000
SIT.

Čas izvajanja del: od 1. 10. 1996 do
30. 9. 1996.

Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti:

– reference izvajalca za navedena dela,

– ponudbena cena po enoti mere,

– garancija za kvaliteto izvedenih del in

– plačilni pogoji (rok plačila potrjenih
situacij od 30 do 90 dni, možnost kreditira-
nja).

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:

– reference o izvajanju tovrstnih del,

– registracija podjetja oziroma s.p.,

– cenik za izvajanje del po enoti mere,

– izjavo o garanciji izvedenih del,

– osnutek pogodbe o izvajanju del v ka-
teri so določeni plačilni pogoji in drugi po-
goji izvajanja del.

Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-
jo dvignejo vsak delovnik med 8. in 12. uro
na občinskem uradu (kabinet tajnika – Že-
leznik Milan, telefon 653-111).

Ponudniki morajo pisne vloge z zahteva-
no dokumentacijo oddati najkasneje v roku
10 dni po objavi razpisnega roka z navedbo
“javni razpis – za obnovitvena dela”.

Javno odpiranje ponudb bo prvi delov-
nik po poteku razpisnega roka ob 10. uri v
sobi tajnika občine.

Ponudniki, ki bodo izbrani in jim bo priz-
nana sposobnost bodo pozvani, da podajo
psine ponudbe za izvajanje posameznih del
na obnovi lokalnih cest in javnih poti.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 10 dni po poteku razpisnega roka.

Občina Pesnica

Št. 03300-0001/96-012 Ob-2856

Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj na podlagi
91. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
3. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za najem dveh osebnih avtomobilov
1. Najemnik: Republika Slovenija, Up-

ravna enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa: najem dveh osebnih
avtomobilov za službene potrebe Upravne
enote Kranj, in sicer enega osebnega avto-
mobila znamke Renault, modela Megane
RN 1,6/5V cat in enega znamke Renault,
model R-5 FIVE/5 V cat.

3. Čas najema: eno leto z mesečno kilo-
metražo 1200–1500 km.

4. Poleg elementov, ki jih mora ponudba
vsebovati po določilih 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil, so posebne zahteve
najemnika glede najema naslednje:

– da sta osebna avtomobila nova oziro-
ma s prevoženimi največ 15000 km in neka-
rambolirana,

– da ponudnik zagotovi na svoje stroške
registracijo osebnih avtomobilov in kasko
zavarovanje,

– da ponudnik zagotavlja servis na
stroške najemnika,

– da ponudnik za najemnino enkrat me-
sečno izstavi račun z rokom plačila 20 dni,

– da ponudnik z ustrezno listino izkaže,
da je lastnik osebnega avtomobila,

– da je nejemnina izražena v tolarjih,

– da ponudnik priloži vzorec najemne
pogodbe s ponudbenim predračunom.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika oziroma najemodajalca:

– ponudbena cena najema,

– popolnost ponudbe,

– dosedanje reference,

– druge ugodnosti, ki lahko bistveno
vplivajo na izbiro.

6. Ponudba se lahko da za vsak posa-
mezni avtomobil ali za oba skupaj.

7. Pisne ponudbe je treba oddati v
10 dneh po objavi razpisa na naslov: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, z vidno oznako “Po-
nudba za najem osebnih avtomobilov – Ne
odpiraj”.

8. Pojasnila in razlage k razpisu lahko
zainteresirani ponudniki dobijo vsak delov-
ni dan od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, do dneva odpiranja ponudb, na tel.
064/373-200 – Urad načelnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo strokovna
komisija izvedla v prostorih Upravne enote
Kranj, Slovenski trg 1 – soba 118/I, prvi
naslednji delovni dan po preteku razpisa, ob
10. uri. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
pri odpiranju ponudb prisotni, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pisno najkasneje v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Upravna enota Kranj

Št. 0/65 Ob-2857

Javni razpis
za izdelavo lesene ograje okoli vrtca v

Občini Šmartno ob Paki
1. Naročnik VVZ Šoštanj.

2. Predmet razpisa: lesena ograja v dol-
žini 265 tekočih metrov, 1,85 m višina z
betonskim temeljem.

3. Ponudba mora vsebovati:

– firma ponudnika,

– dokazilo o registraciji,

– podatke o boniteti ponudnika,

– ponudbena cena po popisu opreme in
plačilni pogoji,

– rok dobave,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– reference ponudnika,

– servis in garancijski rok,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena v SIT in plačilni po-
goji,

– rok dobave,
– fiksna cena,

– garancijski rok in servis,

– reference ponudnika,

– kvaliteta opreme.

5. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ograja” na naslov VVZ Šoštanj,
Koroška 13, Šoštanj.

6. Odpiranje ponudb bo peti delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 9. uri
na upravi VVZ Šoštanj.

7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

VVZ Šoštanj

Št. 68 Ob-2865

Občina Šenčur objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za rešitev čiščenja odpadnih voda na
področju Mačkovega in Sajovčevega
naselja v Šenčurju – Občina Šenčur
1. Naročnik: Občina Šenčur.

2. Predmet razpisa: izdelava projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega do-
voljenja in izgradnja objekta za čiščenje od-
padnih vod.

3. Skupna orientacijska vrednost inve-
sticije je 14,400.000 SIT.

4. Pogoji naročnika

ČN mora biti zgrajena za mešani sistem
kanalizacije za površinske in fekalne vode.
Očiščene vode se ponikajo v ponikovalnici.
Velikost ČN naj bo približno 250–300 EE.
Vsi izhodni parametri ČN morajo biti v skla-
du z obstoječo zakonodajo.

Naprava mora biti izvedena v mobilni
izvedbi.

Izgradnja objekta naj bo na ključ.

5. Vse potrebne informacije lahko po-
nudniki dobijo na sedežu Občine Šenčur ali
na upravi Javnega podjetja Komunala Kranj,
Ulica Mirka Vadnova 1, pri Jožetu Stružni-
ku.

6. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil.

7. Investitor si pridržuje pravico odstopa
od izvedbe razpisanih del, oddaje samo po-
sameznih delov, ali da obseg ponujenih del
zmanjša ali poveča.

8. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS, do 12. ure.

9. Na zgornjem naslovu bo istega dne ob
12. uri tudi odpiranje ponudb.

10. Predstavniki ponudnikov morajo
imeti pismena pooblastila za zastopanje. Po-
nudbe morajo biti oddane v zaprtih kuver-
tah z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba ČN
Šenčur”.

11. O dokončni izbiri bodo ponudniki pi-
smeno obveščeni.

Občina Šenčur



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3876 Št. 54 – 27. IX. 1996

Ob-2858

Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek na podlagi zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86) in v skladu
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje

javni razpis
za izbiro izvajalca za asfaltiranje ceste
Ciglence–Korena v dolžini 1,25 km in

sanacijo dveh plazov na tej cesti
1. Splošni pogoji

Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. julija
106, Sp. Duplek.

Predmet razpisa: obnovitvena dela na ce-
sti Ciglence–Korena v dolžini 1,25 km in
širini 4 m.

Sanacija 2 plazov na cesti.

2. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago v občinskem uradu Občine Duplek vsak
delovnik med 8. in 12. uro.

3. Predviden rok pričetka del je oktober
1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: cena, način plačila in fiksnost
cen, reference, popolnost ponudbe, rok iz-
vedbe del in druge ugodnosti.

Naročnik ni obvezan izbrati ponudnika,
ki ponudi najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri v skladu z merili iz predhodne-
ga odstavka.

Naročnik si pridržuje pravico do odsto-
pa od podpisa pogodbe v primeru izpada
sredstev.

5. Ponudniki morajo ponudbe v skladu z
razpisno dokumentacijo dostaviti na občin-
ski urad Občine Duplek, Cesta 4. julija 106,
v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za cesto
Ciglence–Korena 2.

6. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 8 dni po poteku razpisnega
roka.

Občina Duplek

Št. 351-17/95 Ob-2859

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) ter odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Hrastnik kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: ureditev pritličja z

vhodom v objektu Pot Vitka Pavliča 5
A. Splošni podatki:
1. Investitor: Občina Hrasntik, Pot Vitka

Pavliča 5, Hrastnik.
2. Projektantska organizacija: Projektni

biro – Atelje za arhitekturo Ivan Maurovič
dia., Cesta 1. maja 57, Hrastnik.

3. Predmet natečaja in obseg del: uredi-
tev pritličja z vhodom v objektu Pot Vitka
Pavliča 5.

Obseg del je razviden iz projektne doku-
mentacije in popisa del, ki je na razpolago v
uradu župana Občine Hrastnik.

4. Lokacija: Pot Vitka Pavliča 5.

5. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša 3,000.000
SIT.

6. Roki: predviden začetek del je okto-
ber 1996.

B. Razpisni pogoji:

1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-
nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

a) registracijo za dejavnost v katero spa-
dajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2,

b) reference,

c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-
posobljeni za vodenje razpisanih del,

d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-
nega materiala,

e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pri-

stojnega upravnega organa ali upravne eno-
te, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.

2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne od-
piraj! Ponudba za ureditev pritličja z vho-
dom v objeku Pot Vitka Pavliča 5”, je po-
trebno dostaviti v vložišče uprave Občine
Hrastnik 10. dan po objavi v Uradnem listu
RS do 12. ure.

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih upra-
ve Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, isti
dan ob 13. uri.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence javnega razpisa komisija ob-
vestila najkasneje v 5. dneh po odpiranju
ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 te-
ga razpisa,

– ponudbena cena,

– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, od-

log plačila, gradnja po sistemu “ključ v ro-
ke”,...),

– rok izvedbe,

– garancijski rok.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in

ostale informacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo v uradu župana Občine
Hrastnik, tel. 0601/44-311.

Občina Hrastnik

Št. 693 Ob-2860

Komunalno podjetje Nigrad, p.o., Mari-
bor, Strma ulica 8, Maribor, objavlja na pod-
lagi pravilnika o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 35/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo parkmetrov

I. Naročnik: Komunalno podjetje Nigrad,
p.o., Strma ul. 8, Maribor.

II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za dobavo parkmetrov – 10
kom.

III. Zahteve naročnika:
– plačilo parkirnine možno z bankovci

in vrednostno kartico,

– možnost prilagajanja časovne enote
parkiranja,

– sistem mora delovati v najmanj štirih
jezikih,

– software mora omogočati tudi možnost
polnjenja vrednostne kartice z magnetnim
zapisom,

– kontrola odpiranja in kontrola stanja
denarja,

– servisiranje v Sloveniji in odprava
manjših napak v roku treh ur,

– naprava mora biti atestirana v Sloveni-
ji,

– tehnična dokumentacija in navodila za
uporabo morajo biti priložena v slovenskem
jeziku,

– posebna zaščita proti vandalizmu.
IV. Cena mora biti podana v tolarjih,

franco KP Nigrad, Maribor.
V ponudbi navedite plačilne pogoje in

možnost kreditiranja, nakupa opreme oziro-
ma druge ugodnosti.

V. Predvidena vrednost opreme je
22,000.000 SIT.

VI. Predvidena je sukcesivna dobava
parkmetrov, v obdobju 2 do 3 let.

VII. Ponudba mora vsebovati vse sesta-
vine iz 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in mora vsebo-
vati:

1. dokazilo o registraciji podjetja,
2. bonitetne obrazce, ki niso starejši od

30 dni,
3. predlog pogodbe, ki mora vsebovati:
– končno ceno z morebitnim popustom

in plačilnimi pogoji,
– dobavni rok,
– ugodnosti po lastni presoji,
4. referenčno listo.
VIII. Merila za izbiro najugodnejšega

ponudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– rok dobave in garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov ipd.,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši.
IX. Rok za oddajo ponudb
Ponudbo, izdelano po zahtevah naročni-

ka, mora ponudnik oddati v tajništvu KP
Nigrad, v Strmi ul. 8, Maribor, ali poslati po
pošti najpozneje v roku 20 dni po objavi
razpisa.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – dobava
parkmetrov”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 20 dni po odpiranju ponudb.

X. Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo opravila komisija naročnika osmi dan po
poteku roka za oddajo ponudb ob 9. uri, v
prostorih KP Nigrad, v Strmi ul. 8.

Ponudniki, ki želijo prisostvovati pri od-
piranju ponudb, morajo pred odpiranjem
predložiti pisno pooblastilo.

XI. Naročnik si pridržuje pravico do do-
ločitve manjšega obsega del od razpisane-
ga, glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Komunalno podjetje Nigrad
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Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 8/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del PGD in PZI projekta

prizidka vrtca, 3 učilnic in male
telovadnice – Osnovna šola Ivana

Tavčarja Gorenja vas
1. Naročnik je Občina Gorenja vas-Po-

ljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava
PGD in PZI izvedbenega projekta prizidka
vrtca, treh učilnic in male telovadnice.

3. Interesenti lahko dobijo dokumentaci-
jo in ostale informacije vsako sredo od 8. do
12. ure na oddelku za gospodarske dejavno-
sti (tel. 064/681-536).

4. Orientacijska vrednost del je
1,500.000 SIT.

5. Rok za izvedbo razpisanega dela je
konec novembra 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo:

– reference ponudnika,

– dokazilo o registraciji, oziroma o us-
posobljenosti za tovrstna dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,

– rok za izvedbo del,

– plačilni pogoji in druge finančne ugod-
nosti (najcenejša ponudba ni nujno naju-
godnejša).

7. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj” – ponudba za
javni razpis za izdelavo projekta za izgrad-
njo “Prizidka vrtca, treh učilnic in male te-
lovadnice”, je potrebno vročiti v zapečateni
ovojnici najkasneje do 4. 10. 1996, do 12.
ure na naslov: Občina Gorenja vas-Poljane,
Poljanska c. 87, Gorenja vas.

8. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v sejni sobi občine 11. 10. 1996 ob
13. uri.

9. Nepravočasno prispele in nepopolne
vloge bo komsiija zavrnila in jih ne bo
obravnavala.

Ponudniki bodo obveščeni v 10 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Gorenja vas-Poljane

Št. 3113-II/4 Ob-2867

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in št. 19/94) po
pooblastilu Občine Ruše objavlja Maribor-
ski vodovod

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
zamenjavo primarnega vodovodnega

cevovoda po Falski cesti – II. faza
A) Splošni pogoji
1. Predmet razpisa: izvedba gradbenih in

montažnih del pri zamenjavi primarnega vo-
dovodnega cevovoda po Falski cesti – II. fa-
za v Rušah.

2. Investitor: po pooblastilu Občine Ru-
še – Mariborski vodovod, komunalno pod-
jetje, p.o, Maribor, Jadranska c. 24.

3. Predstavnik investitorja

Tehnično razvojni sektor (TRS) Mari-
borskega vodovoda, Eva Jaki, inž. gr.

Vsa potrebna tehnična dokumentacija za
potrebe izdelave ponudbe je na razpolago
pri Mariborskem vodovodu od 27. 9. 1996
do 4. 10. 1996 po predhodni najavi.

4. Projektna dokumentacija: projekt za
primarni povezovalni vodovodni cevovod
je izdelal Aquaprojekt, d.o.o., Maribor, juli-
ja 1995.

5. Lokacija objekta: del Falske ceste v
Rušah.

6. Vrsta razpisanih del:

a) pripravljalna dela,

b) gradbena dela,

c) montažna dela.

7. Pričetek del: predviden pričetek del
oktober 1996, čas izgradnje je 30 delovnih
dni.

8. Cena: orientacijska vrednost vseh raz-
pisanih del je 12,000.000 SIT.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference na tovrstnih delih,

– garancija za kvaliteto del,

– ponudbena cena in finančno stanje,

– rok izvedbe del,

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-
jev.

10. Rok za dostavo ponudbenega elabo-
rata z vsemi prilogami je do 11. 10. 1996 do
12. ure.

Ponudbe se dostavijo na naslov: Mari-
borski Vodovod – TRS Komunalno podjet-
je, p.o., 2000 Maribor, Jadranska c. 24.

Odpiranje ponudb bo javno, istega dne
ob 12. uri v sejni sobi Mariborskega vodo-
voda.

O izidu najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki pismeno obveščeni v roku 15
dni po opravljenem odpiranju ponudb.

B) Posebni pogoji za oddajo del

1. Ponudnik je dolžan sam temeljito
proučiti vso tehnično dokumentacijo, popi-
se del in zahtevke iz tehničnega poročila ter
investitorja v ponudbi pisno opozoriti na
morebitne napake ali pomanjkljivosti v teh-
nični dokumentaciji, ki vplivajo na ponud-
bo.

2. Ponudba mora biti sestavljena na pri-
loženih popisih del tako, da so vstavljene
vse cene za enoto mere za vsako postavko
in izračunane končne vrednosti.

3. Cene za enoto mere morajo biti fiksne
do konca izvedbe vseh del. Cena mora biti
izražena v SIT in mora vsebovati prometni
davek.

V ponudbi je treba navesti možnost kre-
ditiranja.

V zapečateni kuverti poleg ponudbe mo-
rajo ponudniki priložiti kalkulativne osno-
ve: prodajne cene ur po kvalifikacijah, obra-
tovalne ure mehanizacije, cene prevozov in
materiala fco gradbišče za obračun nepred-
videnih in dodatnih del.

4. Ponudnik mora k svoji ponudbi prilo-
žiti v ločeni zapečateni kuverti podpisano
sledečo dokumentacijo:

– registracijo za dela po tem razpisu,

– izjavo o proučitvi tehnične dokumen-
tacije,

– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-
renskimi prilikami;

– da bodo upoštevana navodila in zahte-
ve investitorja v zvezi z izgradnjo;

– reference o do sedaj izvedenih podob-
nih objektih,

– garancijo za kvaliteto izvedenih del v
skladu z zakonom o graditvi objektov ali za
daljšo dobo,

– rok dokončanja vseh razpisanih del s
terminskim planom,

– podatke o kadrih, ki bodo izvajali raz-
pisana dela, o razpoložljivi mehanizaciji ter
kooperantih, če ne bodo celotnega dela iz-
vajali sami,

– izjavo o fiksnosti cen do konca izgrad-
nje,

– izjavo o opciji ponudbe, ki ne more
biti krajša od 30 dni,

– izjavo, da so v ceni vključeni poleg
glavnih del tudi vsi stroški pripravljalnih in
pomožnih del, dokazovanje kvalitete del,
organizacija gradbišča, potrebni transporti
in manipulativni stroški,

– da jamči za kvaliteto del in za dovrši-
tvene roke kooperantov,

– da bo odpravil vse pomanjkljivosti,
ugotovljene na tehničnem pregledu na os-
novi 1. točke posebnih pogojev za oddajo
del.

5. Izbran ponudnik je dolžan takoj po
sprejetju sklepa o oddaji del sestaviti shemo
ureditve gradbišča in predložiti terminski
plan napredovanja del.

6. Opcija ponudbe mora veljati 30 kole-
darskih dni.

7. Plačilo situacij do 60 dni. Obračun po
enoti mere po dejanskih količinah.

8. Nepopolne, nejasne in prepozno od-
dane ponudbe bodo izločene.

9. Vrednost ponudbene dokumentacije
znaša 3.000 SIT. Dokumentacija bo preda-
na ob dokazilu vplačila.

Mariborski vodovod
Komunalno podjetje, p.o.,

Maribor

Št. 64/96 Ob-2868

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 Lukovica

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

izgradnje kanalizacije – fekalni kanal D
v Lukovici

1. Investitor: Občina Lukovica, Lukovi-
ca 46, Lukovica.

2. Predmet razpisa: izgradnja kanaliza-
cije – fekalni kanal D v Lukovici.

3. Orientacijska vrednost investicije:
2,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del: 20. 10. 1996 do 20. 11. 1996 (1 mesec).

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo na Občini Lukovica, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro. Vse morebit-
ne informacije dobite pri Cerarju, tel.
061/735-119.
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6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena cena;

– strokovnost;

– reference;

– rok dokončanja del;

– garancijski roki;

– plačilni pogoji in možnost kreditira-
nja;

– druge ugodnosti.

7. Ponudbe za izbiro morajo biti dostav-
ljene na Občino Lukovica najkasneje v roku
10 dni od objave v Uradnem listu RS. Javno
odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Lukovica.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225 Luko-
vica, z naslovom “Ne odpiraj – javni razpis
za kanalizacijo v Lukovici – kanal D”.

9. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pisno najkasneje v 7 dneh
po odpiranju ponudb.

Občina Lukovica

Št. 1083/96 Ob-2869

Na podlagi odredbe o postoku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo ureditve obstoječega igrišča pri

osnovni šoli
1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-

ke Lašče 15, Velike Lašče.

2. Predmet razpisa je ureditev obstoječe-
ga igrišča pri Osnovni šoli Primoža Trubar-
ja Velike Lašče.

3. Obseg in vrsta del: obnova betonskih
škarp, zamenjava žične mreže, zamenjava
nasutja za skok v daljino, obnova asfalta po
potrebi.

4. Rok za pričetek del: sredina oktobra
1996.

5. Orientacijska vrednost: 2,100.000 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. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o registraciji podjetja.

8. Rok za oddajo ponudb je 14 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko “Ne odpiraj - ponudba za šolsko igrišče
pri Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike
Lašče” na naslov: “ Občina Velike Lašče,
Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu Občine Velike Lašče
(tel. 789-238).

10. O javnem odpiranju ponudb bodo po-
nudniki naknadno obveščeni.

Občina Velike Lašče

Ob-2870

Občina Trebnje objavlja na podlagi
odredbe 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 nalog

v okviru razvojnega projekta CRPOV
Čatež z Zaplazom

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev

trg 5.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih

del:
a) nadaljnje urejanje centra naselja po

idejnem načrtu,
b) izdelava promocijsko - predstavitve-

nega gradiva in razglednice kraja,
c) izdelava idejne zasnove pohodne poti

v več variantah,
d) priprava in izvedba izobraževalnih

programov.
3. Orientacijska vrednost del:
Skupaj: 6,500.000 SIT in sicer:
pod točko a) 5,500.000 SIT,
pod točko b) 500.000 SIT,
pod točko c) 200.000 SIT,
pod točko d) 300.000 SIT.
4. Rok izdelave:
pod tč. a) – avgust 1997,
pod tč. b in c) – december 1997,
pod tč. d) – od decembra 1996 do marca

1997.
5. Merila za izbor:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisanih del,
– reference,
– cena,
– roki izdelave,
– garancije.
B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo biti za vsako

točko predmeta razpisa posebej, sestavljene
v skladu z. 12. členom odredbe o javnih
naročilih, obvezno pa:

– dokazilo o registraciji firme in dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti oziroma pri-
glasitveni list,

– reference,
– podatke o kadrovski zasedenosti,
– poimenski seznam morebitnih podizva-

jalcev,
– vzorec (predlog) pogodbe,
– predračun del (po vrstah, postavkah)

in izhodiščne cenike elementov strukture ce-
ne ter druge podatke, na katerih temelji pre-
dračun,

– prikaz zasnove in izvedbe nalog oziro-
ma opis vsebine dela,

– plačilne pogoje.
2. Naročnik ne bo priznaval izbranim iz-

vajalcem za izvedena dela nobenih avtor-
skih pravic. Vsi originali se izročijo naroč-
niku v izključno uporabo.

3. Razpisno dokumentacijo za posamez-
no točko razpisa dobe ponudniki vsak urad-
ni dan med 8. in 11. uro na Oddelku za
proračun, finance ter gospodarske in druž-
bene dejavnosti Občine Trebnje (tel.
068/44-040), pri M. Ivanov ali B. Kržič.

4. Rok za dostavo ponudb je 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudbo bo javno in sicer dru-
gi dan po poteku razpisnega roka ob 17. uri
v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg
5. Če pade rok za odpiranje ponudb na dela
prost dan, se odpiranje opravi prvi naslednji
delovni dan.

Prisotni predstavniki ponudnika se mo-
rajo izkazati s pooblastilom.

5. Ponudbe morajo biti oddane za vsak
predmet razpisa posebej, v zapečateni ovoj-
nici z oznako “Ne odpiraj - ponudba CRPOV
Čatež” in pripisom točke (a,b,c ali d), na
katero se ponudba nanaša na naslov: Obči-
na Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

7. Oddaja del je pogojena s pridobitvijo
finančnih sredstev Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ob-2871

Občina Trebnje objavlja na podlagi
odredbe za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za pripravo

razvojnega programa CRPOV Sela
Šumberk

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev

trg 5.
2. Predmet razpisa
Izdelava razvojnega projekta Celostne-

ga razvoja podeželja in obnove vasi za ob-
močje Krajevne skupnosti Sela Šumberk, ki
zajema naselja: Arčelca, Babna Gora, Dol.
Podšumberk, Gor. Podšumberk, Log pri Žu-
žemberku, Orlaka, Replje, Sela pri Šumber-
ku, Volčje jame, Vrtače, Zavrh.

Projekt mora biti izdelan po metodologi-
ji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Razvojni projekt mora poleg pred-
stavitve in ugotovitve potencialov območja
na podlagi obdelave petih prostorov, izdela-
ti razvojno strategijo, z upoštevanjem že
utečenega projekta CRPOV Knežja vas ter
možnosti dopolnjevanj in prepletanja obeh
projektov. Oblikovan mora biti predlog pod-
projektov, določeni nosilci in viri financira-
nja posameznih aktivnosti.

3. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
4. Rok izdelave: 1 leto od podpisane po-

godbe.
5. Merila za izbor:
– reference,
– cena,
– rok izdelave,
– garancije,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

del.
B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo biti sestavljene

v skladu z 12. členom odredbe o javnih
naročilih, obvezno pa:

– dokazila o registraciji firme in dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti oziroma pri-
glasitveni list,

– reference,
– podatke o kadrovski strukturi zaposle-

nih in poimensko navedbo morebitnih dru-
gih sodelujočih,
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– opis izvedbe naloge in podrobnejši pri-
kaz njene vsebine,

– finančno vrednotenje posameznih ele-
mentov naloge in skupni predračun,

– predlog pogodbe,
– delež stroškov podizvajalcev,
– plačilne pogoj,
2. Izvedena dela po tem razpisu se ne

štejejo za avtorsko delo, zato se vsi origina-
li izročijo naročniku v izključno uporabo.

3. Rok za dostavo pismenih ponudb je
10 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Odpiranje ponudb bo javno in sicer tretji
dan po poteku razpisnega roka ob 17. uri v
mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg
5. Če pade rok za odpiranje ponudb na dela
prost dan, se odpiranje ponudb opravi na-
slednji delovni dan.

Prisotni predstavniki ponudnika se mo-
rajo izkazati s pismenim pooblastilom.

4. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni ovojnici z oznako “Ne odpiraj - ponud-
ba CRPOV Sela Šumberk” na naslov: Obči-
na Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasnje v 10 dneh po odpiranju ponudb.

6. Oddaja del je pogojena s pridobitvijo
finančnih sredstev Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

7. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobe vsak uradni dan med 8. in 10. uro na
Oddeleku za proračun, finance ter gospo-
darske in družbene dejavnosti (tel.
068/44-040) pri Branki Kržič ali Majdi Iva-
nov.

Ob-2872

Občina Trebnje objavlja na podlagi
odredbe 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 nalog v
okviru razvojnega projekta CRPOV

Knežja vas z Malo vasjo
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Predmet razpisa: nujna sanacijska de-

la na kulturnem spomeniku Občine 11, po
izdelanem konzervatorskem programu.

3. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.

4. Rok izdelave: 10 mesecev po podpisu
pogodbe.

5. Merila za izbor:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisanih del,
– reference,
– cena,
– roki,
– garancije.
B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo biti sestavljene

v skladu z 12. členom odredbe o javnih
naročilih, obvezno pa:

– dokazilo o registraciji firme in dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti oziroma pri-
glasitveni list,

– podatke o kadrovski zasedenosti,
– poimenski seznam morebitnih podizva-

jalcev,
– vzorec (predlog) pogodbe,

– predračun del (po vrstah, postavkah)
in izhodiščne cenike elementov strukture ce-
ne ter druge podatke, na katerih temelji pre-
dračun,

– opis vsebine in izvedbe del,
– plačilne pogoje.
2. Razpisno dokumentacijo dobe ponud-

niki vsak uradni dan med 8. in 11. uro na
Oddelku za proračun, finance ter gospodar-
ske in družbene dejavnosti Občine Trebnje
(tel. 068/44-040), pri M. Ivanov ali B. Kr-
žič.

3. Rok za dostavo ponudb je 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudb bo javno in sicer četr-
ti dan po poteku razpisnega roka ob 17. uri
v mali sejni sobi Občine Trebje, Goliev trg
5. Če pade rok za odpiranje ponudb na dela
prost dan, se odpiranje opravi prvi naslednji
delovni dan. Prisotni predstavniki ponudni-
ka se morajo izkazati s pooblastilom.

4. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni ovojnici z oznako “Ne odpiraj - ponud-
ba CRPOV Knežja vas”, na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

6. Oddaja del po tem razpisu je pogojena
s pridobitvijo sredstev na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ob-2873

Občina Trebnje objavlja na podlagi
odredbe za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo nalog v
okviru razvojnega projekta CRPOV za

Šentrupert z okolico
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih

del:
a) ureditev avtobusnih postajališč,
b) izdelava tehnične dokumentacije za

preureditev in dozidavo vrtca ter ureditev
večnamenskega prostora,

c) izdelava promocijskega materiala -
zloženke,

d) nadaljnje urejanje muzeja na Veseli
Gori.

3. Orientacijska vrednost del:
Skupaj: 9,280.000 SIT in sicer:
pod tč. a) 5,000.000 SIT,
pod tč. b) 2,000.000 SIT,
pod tč c) 400.000 SIT,
pod tč. d) 1,880.000 SIT.
4. Rok izdelave: 1 leto po podpisu po-

godbe
5. Merila za izbor:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisanih del,
– reference,
– cena,
– rok izdelave,
– garancije.
B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo biti za vsako

točko predmeta razpisa posebej sestavljene
v skladu z 12. členom odredbe o javnih
naročilih, obvezno pa:

– dokazilo o registraciji firme in dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti oziroma pri-
glasitveni list,

– reference,
– podatke o kadrovski zasedenosti,

– poimenski seznam morebitnih podizva-
jalcev,

– vzorec (predlog) pogodbe,
– predračun del (po vrstah, postavkah)

in izhodiščne cenike elementov strukture ce-
ne ter druge podatke, na katerih temelji pre-
dračun,

– prikaz zasnove in izvedbe naloge ozi-
roma opis dela,

– delež stroškov podizvajalcev,
– plačilne pogoje.

2. Naročnik ne bo priznaval izbranim iz-
vajalcem za izvedena dela nobenih avtor-
skih pravic. Vsi originali se izročijo naroč-
niku v izključno uporabo.

3. Razpisno dokumentacijo za posamez-
no točko razpisa dobe ponudniki vsak urad-
ni dan med 8. in 11. uro na Oddelku za
proračun, finance ter gospodarske in druž-
bene dejavnosti Občine Trebnje (tel.
068/44-040), pri M. Ivanov ali B. Kržič.

4. Rok za dostavo ponudb je 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudbo bo javno in sicer tret-
ji dan po poteku razpisnega roka ob 17. uri
v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg
5. Če pade rok za odpiranje ponudb na dela
prost dan, se odpiranje opravi prvi naslednji
delovni dan.

Prisotni predstavniki ponudnika se mo-
rajo izkazati s pooblastilom.

5. Ponudbe morajo biti oddane za vsak
predmet razpisa posebej, v zapečateni ovoj-
nici z oznako “Ne odpiraj - ponudba CRPOV
Šentrupert” in pripisom točke (a, b, c ali d),
na katero se ponudba nanaša na naslov: Ob-
čina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

7. Oddaja del je pogojena s pridobitvijo
finančnih sredstev Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Občina Trebnje

Št. 663-05-001/96 Ob-2883A

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 dobavo in montažo opreme v Domu
starejših občanov Polde Eberl Jamski,

Izlake
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo opreme.
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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.
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4. Orientacijska vrednost investicije:
10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:

– predvideni rok pričetka dobave: 15. 10.
1996,

– predvideni rok dokončanja montaže:
1. 12. 1996.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dobijo v Podetju IN-TACT, Cesta 20.
julija 2c, Zagorje ob Savi.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 30. 9. 1996 do vključno 4. 10. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri Podjetju IN-TACT, tel.
0601/64-083, vsak delovni dan med 9. in
11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom Izlake – oprema” je potrebno oddati
do 9. 10. 1996 do 12. ure, v zapečatenem
ovoju, ali poslati na naslov: IN-TACT, Ce-
sta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
1996 ob 14. uri, v sejni sobi Podjetja
IN-TACT, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
2c.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-05-001/96 Ob-2883B

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 GOI del gradnje prizidka in

nadzidave Doma starejših občanov Polde
Eberl Jamski, Izlake

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo GOI del za gradnjo prizidka in nad-
zidave Doma starejših občanov Polde Eberl
Jamski, Izlake.

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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije – I.
faza: 10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:

– predvideni rok pričetka gradnje I. fa-
ze: 15. 10. 1996,

– predvideni rok dokončanja gradnje I.
faze: 1. 12. 1996.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. 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.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo v Podetju IN-TACT, Cesta 20.
julija 2c, Zagorje ob Savi.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 30. 9. 1996 do vključno 4. 10. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri Podjetju IN-TACT, tel.
0601/64-083, vsak delovni dan med 9. in
11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom Izlake” je potrebno oddati do 9. 10.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, ali
poslati na naslov: IN-TACT, Cesta 20. juli-
ja 2c, 1410 Zagorje ob Savi.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
1996 ob 12. uri, v sejni sobi Podjetja
IN-TACT, Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
2c.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-05-001/96 Ob-2883C

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 sanacijo dvigal v Domu upokojencev

Sežana
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo sanacije dvigal v Domu upokojen-
cev Sežana.

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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
8,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka del: 15. 10.

1996,
– predvideni rok dokončanja del: 1. 12.

1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– rok izvedbe,

– garancijski rok,
– reference,

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dobijo v Domu upokojencev Sežana,
Ivana Turšiča 6, Sežana.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 30. 9. 1996 do vključno 4. 10. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri dr. Jožetu Sila, tel.
067/72-741, vsak delovni dan med 9. in 11.
uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom Sežana” je potrebno oddati do 8. 10.
1996, v zapečatenem ovoju, v vložišče Mi-
nistrstva za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali poslati na
naslov: Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljublja-
na.

10. Javno odpiranje ponudb bo 8. 10.
1996 ob 12. uri, v sejni sobi Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-05-001/96 Ob-2883Č

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 izdelavo projekta transportnih poti in

komunikacij znotraj objekta Doma
upokojencev Izola

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izdelavo IP, PGD, PZI dokumentacije.

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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
5,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok za izdelavo idejnega

projekta: 1 mesec,
– predvideni rok dokončanja PGD, PZI:

november 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
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7. 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.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo v Domu upokojencev Izola, Ko-
sovelova 22, Izola.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 30. 9. 1996 do 4. 10. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Ljubu Klanjšku, tel. 065/65-211,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom Izola” je potrebno oddati do 9. 10.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
vložišče Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali
poslati na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
10. 10. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-05-001/96 Ob-2883D

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 instalacijskih del ter dobavo

opreme v Bivalni enoti Kovač pri Centru
za usposabljanje, delo in varstvo Črna

na Koroškem
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo instalacijskih del ter dobavo in
montažo opreme v Bivalni enoti Kovač pri
CUDV Črna na Koroškem.

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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje:

15. 10. 1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje:

20. 11. 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za

izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo v CUDV Črna na Koroškem,
Center 144, Črna.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 1. 10. 1996 do 4. 10. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Marijanu Lačen, tel. 0602/38-110,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
CUDV Črna” je potrebno oddati do 9. 10.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, na
CUDV Črna na Koroškem, Center 144, Čr-
na.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
1996 ob 12. uri, v prostorih Centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo, Črna, Center 144.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-05-001/96 Ob-2883E

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 opremo Bivalne enote VDC Golovec

Celje
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo opreme za Bivalno eno-
to VDC Golovec, Celje.

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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje:

15. 10. 1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje:

15. 11. 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– garancijska doba,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,

– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo v prostorih VDC Golovec, Na
Golovcu 2, Celje.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 1. 10. 1996 do 4. 10. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Ani Juncor, tel. 063/321-50, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Golovec” je potrebno oddati do 9. 10.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
pisarni VDC Golovec, Na Golovcu 2, Celje.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
1996 ob 12. uri, v prostorih VDC Golovec.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-05-001/96 Ob-2883F

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 vzdrževalna dela v prostorih VDC pri

invalidskem podjetju Želva
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

vzdrževalna dela v VDC.
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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
5,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje:

15. 10. 1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje:

20. 11. 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo v prostorih Podjetja Želva, Roz-
manova 2a, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 1. 10. 1996 do 4. 10. 1996. Vse
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informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Vinku Bilič, tel. 061/133-8441,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Želva” je potrebno oddati do 9. 10.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
prostorih Podjetja Želva, Ljubljana, Roz-
manova 2a.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
1996 ob 12. uri, v sejni sobi Podjetja Želva,
Rozmanova 2a, Ljubljana.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-05-001/96 Ob-2883G

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 vzdrževalna dela in opremo v VDC

Ribnica
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

vzdrževalna dela in opremo v prostorih VDC
Ribnica.

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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
5,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje:

15. 10. 1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje:

20. 11. 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo v prostorih Centra za socialno
delo Ribnica, Šeškova 15.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 1. 10. 1996 do 4. 10. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Majdi Vrh, tel. 061/861-003, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Ribnica” je potrebno oddati do 9. 10.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
prostore CSD Ribnica, Šeškova 15.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
1996 ob 12. uri, v sejni sobi Centra za so-
cialno delo Ribnica, Šeškova 15.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-05-001/96 Ob-2883H

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 GOI dela ter dobavo in montažo

dvigala v VDC Slovenska Bistrica pri
Osnovni šoli Minke Namestnik,

Slovenska Bistrica
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo GOI del ter dobavo in montažo dvi-
gala.

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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje:

15. 10. 1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje:

1. 12. 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo na Osnovni šoli Minke Namest-
nik, Slovenska Bistrica, Partizanska 20.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 30. 9. 1996 do 4. 10. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Milici Klokočovnik, tel.
062/811-164, vsak delovni dan med 9. in
11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Slovenska Bistrica” je potrebno odda-
ti do 9. 10. 1996 do 12. ure, v zapečatenem
ovoju, v Osnovno šolo Minke Namestnik,
Slovenska Bistrica, Partizanska 20.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
1996 ob 12. uri, v sejni sobi Osnovne šole
Minke Namestnik.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-05-001/96 Ob-2883I

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 izdelavo idejnega projekta in tehnične

dokumentacije (PGD, PZR, PZI) za
gradnjo VDC Nova Gorica

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izdelavo idejnega projekta in tehnične do-
kumentacije.

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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
5,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:

– predvideni rok pričetka: 15. 10. 1996,
– predvideni rok idejni projekt v roku

1. meseca,

– predvideni rok PGD, PZI, PZR, do
1. 12. 1996.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,

– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,

– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo na MDDSZ, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 1. 10. 1996 do vključno 4. 10. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri Dunji Bubanj, tel.
061/178-3409, vsak delovni dan med 9. in
11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Nova Gorica” je potrebno oddati do 9.
10. 1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
vložišče Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali
poslati na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
1996 ob 12. uri, v sejni sobi Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
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Št. 663-05-001/96 Ob-2883J

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 vzdrževalna dela v prostorih VDC

Centra za izobraževanje in
usposabljanje Nikolaj Pirnat, Idrija
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

vzdrževalna dela v prostorih VDC, Idrija.

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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
5,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:

– predvideni rok pričetka gradnje:
15. 10. 1996,

– predvideni rok dokončanja gradnje:
20. 11. 1996.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,

– reference,

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– finančna vrednost ponudbe,

– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-
vale na uspešnost izvedbe.

8. Dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dobijo na Centru Nikolaj Pirnat, Idrija,
IX. korpusa 17.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 1. 10. 1996 do 4. 10. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Zdenki Vončina, tel. 065/71-052,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Idrija” je potrebno oddati do 9. 10.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
prostorih Centra za izobraževanje in uspo-
sabljanje, Idrija, IX. korpusa 17.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
1996 ob 12. uri, v prostorih Centra Nikolaj
Pirnat, Idrija.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-05-001/96 Ob-2883K

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 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 GOI dela ter opremo za ureditev
Bivalne enote VDC Polž v Mariboru
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacij-
skih del ter dobavo in montažo opreme za
Bivalno enoto VDC Polž v Mariboru.

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-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:

– predvideni rok pričetka gradnje:
15. 10. 1996,

– predvideni rok dokončanja gradnje:
20. 11. 1996.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca za izvedbo
del,

– garancija,

– reference,

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– finančna vrednost ponudbe,

– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-
vale na uspešnost izvedbe.

8. Dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dobijo v VDC Polž Maribor, Repoče-
va 13.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 1. 10. 1996 do 4. 10. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri direktorici VDC Polž, tel.
062/339-966, vsak delovni dan med 9. in
11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Polž” je potrebno oddati do 9. 10.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
pisarni VDC Polž, Maribor, Rapočeva 13.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
1996 ob 12. uri, v prostorih VDC Polž. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri
odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 533/96 Ob-2888

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), objavlja Mestna občina Celje

javni razpis
za gradnjo vodovoda Zagrad

1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.

2. Predmet razpisa: gradnja vodovoda
Zagrad, ki obsega: gradnjo 100 m3 vodohra-
ma in rekonstrukcijo/gradnjo 2000 m cevo-
voda.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 7
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro, na naslovu: Vodovod – Kanali-
zacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, 3000
Celje, pri Spevan Jožetu ali Jerman Marja-
ni, tel. 063/541-322 proti plačilu zneska za
dokumentacijo v višini 15.000 SIT na ŽR
Vodovod – Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
40,000.000 SIT.

5. Investitor za razpisana dela ne nudi
avansa. Plačilo opravljenega dela je v 60
dneh po izstavljenih in potrjenih situacijah.

6. Predviden pričetek del je jesen leta
1996, dokončanje pa v letu 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,

– plačilni pogoji, pogoji eventualnega
kredita,

– lista referenčnih objektov,

– dokaz o tehnični opremljenosti,

– dokaz o strokovnosti kadrov,

– rok izvedbe del,

– garancija za pravočasnost izvedbe del.

8. Nosilec ponudbe mora navesti more-
bitne podizvajalce za posamezna dela.

9. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

10. Rok za oddajo ponudb je 31 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 28. 10.
1996 do 12. ure na naslov. Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za gradnjo vodovo-
da Zagrad!”.

11. Odpiranje ponudb bo v sredo, 30. 10.
1996 ob 9. uri v prostorih Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje – sejna soba. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti prisotni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje
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Št. 2.0.-3234/96 Ob-2889

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil,ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije predora
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: elaborat in sanacija
obeh portalov predora Skorno na železniški
progi Celje–Velenje, km 30+600.

3. Čas del: oktober/november 1996.

4. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.

5. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite v prostorih Sekcije za
vzdrževanje prog Celje, XIV. divizije 2, pri
Mirku Sopčič (tel. 063/481-353 int. 279) od
30. 9. do 4. 10. 1996 ob delovnikih med 7.
in 9. uro. Kupnina za razpisno dokumenta-
cijo v vrednosti 5.000 SIT mora biti nakaza-
na na žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.

6. Ogled objekta: po dvigu razpisne do-
kumentacije v dogovoru z M. Sopčičem.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– krajše ovire v železniškem prometu,

– boljše reference pri podobnih delih,

– boljše finančne pogoje,

– krajši rok izdelave,

– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-
ku.

8. Oddaja ponudb: rok za oddajo ponudb
je 14. 10. 1996 do 9.30, na naslov: Sloven-
ske železnice, SVP Celje, XIV. divizije 2,
Celje – tajništvo.

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
14. 10. 1996, ob 10. uri, v prostorih SVP
Celje XIV. divzije 2, Celje.

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 5 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice, Infrastruktura

Ob-2893

Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9,
Koper, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvajanje storitev fizičnega varovanja

1. Predmet razpisa je izvajanje storitev
fizičnega varovanja za potrebe Okrožnega
sodišča v Kopru.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 7,500.000 SIT letno.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v prostorih Okrožnega sodišča v
Kopru,Ferrarska 9, soba 330 in 332, med 9.
in 12. uro, pri Mari Pišlar in Maji Tomažič.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be. Vsebovati morajo še:

– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni),

– dosedanje reference za podobne
storitve,

– ponudbene predračune, ki se pripravi-
jo na osnovi cen iz trenutno veljavnega ce-
nika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom. K predra-
čunu naj bo priložen trenutno veljavni urad-
ni cenik.

5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega ponudnika lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za storitve fizičnega varovanja dru-
gega najugodnejšega ponudnika po tem jav-
nem razpisu.

6. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost cen,
– izpolnjevanje pogojev v skladu z za-

konom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94).

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

7. Rok za oddajo ponudb je 2. 10. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti do 2. 10. 1996
do 12. ure v vložišče Okrožnega sodišča v
Kopru, Ferrarska 9, priporočeno po pošti ali
se vročijo osebno.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Storitve fizičnega varovanja” in
opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis.”

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 1996
ob 12. uri, v konferenčni dvorani (III. nad-
stropje) Okrožnega sodišča v Kopru, Fer-
rarska 9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ob-2894

Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9,
Koper, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo pisarniškega, potrošnega in

računalniškega materiala, papirja, čistil,
barv in toaletno-sanitarnega materiala

1. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-
niškega, potrošnega in računalniškega ma-
teriala, papirja, čistil, barv in toaletno-sani-
tarnega materiala za potrebe Okrožnega in
Okrajnega sodišča v Kopru.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav znaša 13,000.000 SIT letno.

3. Rok dobave: sukcesivne dobave v ro-
ku enega leta po izbiri in sklenitvi pogodbe.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v prostorih Okrožnega sodišča v
Kopru, Ferrarska 9, soba 330 in 332, med 9.
in 12. uro, pri Maji Tomažič in Mari Pišlar.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be. Vsebovati morajo še:

– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni),

– dosedanje reference za podobne stori-
tve,

– ponudbene predračune, ki se pripravi-
jo na osnovi cen iz trenutno veljavnega ce-
nika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom. K predra-
čunu naj bodo priloženi trenutno veljavni
uradni cenik in uradni cenik samo za arti-
kle, navedeni v razpisni dokumentaciji,

– plačilne pogoje najmanj 20 dni po po-
samezni dobavi, dobavne roke.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo za posamezno vrsto materiala z
različnimi ponudniki, ki bodo za določen
material najugodnejši.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

8. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so:

– celovitost ponudbe,
– kvaliteta materiala,
– fiksnost cen,
– količinski popusti,

– stalne količinske zaloge asortimana z
možnostjo hitre dobave ob nujnem naročilu,

– brezplačna dostava,
– popusti in druge ugodnosti ponudnika.
Ponudbe, ki bodo zahtevale kakršnokoli

predplačilo, ali krajše plačilne roke, se pri
izbiri ne bodo upoštevale.

9. Rok za oddajo ponudb je 14. 10. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti do 14. 10. 1996
do 12. ure v vložišče Okrožnega sodišča v
Kopru, Ferrarska 9, priporočeno po pošti ali
se vročijo osebno.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Dobavljanje pisarniškega, po-
trošnega in računalniškega materiala, papir-
ja, čistil, barv in toaletno-sanitarnega mate-
riala” in opozorilom “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis.”

10. Javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
1996 ob 12. uri, v konferenčni dvorani (III.
nadstropje) Okrožnega sodišča v Kopru,
Ferrarska 9. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Okrožno sodišče v Kopru

Št. 106 Ob-2905

Republika Slovenija, Upravna enota
Murska Sobota, objavlja na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)
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javni razpis
za izbiro izvajalca dodatnih

melioracijskih del za območje
Domanjševci

1. Naročnik dodatnih melioracijskih del
je Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmova 33,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa so dodatna meliora-
cijska dela, ki zajemajo: dobavo in vgraje-
vanje gramoza na poljske poti, izkop jar-
kov, izruvanje panjev, saniranje obstoječih
propustov in saniranje lesenega propusta.

3. Razpisna dokumentacija in popis del
se lahko dvignejo na sedežu Upravne enote
Murska Sobota, oddelku za kmetijstvo in
gozdarstvo, od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS dalje, vsak dan od 7. do 12.
ure, pri Branku Horvatu.

4. Orientacijska vrednost dodatnih me-
lioracijskih del znaša ca. 4,500.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe. Rok za dokončanje del je 30. 11.
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
del,

– predhodne reference,
– rok izvedbe del,
– cena,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– zavarovanje izpolnitve pogodbene ob-

veznosti.
7. Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti ku-

verti na naslov: Republika Slovenija, Uprav-
na enota Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, s pripisom: Ne odpiraj –
ponudba za dodatna melioracijska dela na
območju Domanjševci.

Rok za oddajo ponudb je do 8. 10. 1996,
do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Upravne enote Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gozdarstvo, Kardoševa 2,
Murska Sobota, soba št. 12, 8. 10. 1996 ob
13. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Upravna enota
Murska Sobota

Ob-2906

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 v
zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) javno podjetje
Dravske elektrarne, d.o.o., Obrežna 170,
Maribor, objavlja

javni razpis
za oddajo del pri sanaciji

akumulacijskega jezera HE mariborski
otok, javno podjetje Dravske elektrarne

1. Investitor: Dravske elektrarne Mari-
bor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

2. Predmet razpsia: čiščenje mulja s
plovnim postrojem v lasti DEM.

2a. Obseg: izkop mulja, formiranje oto-
kov, polotokov, izvedba vegetativnih zava-
rovanj in hortikulturna ureditev obrežij.

3. Razpisno dokumentacijo in podatke za
izdelavo ponudbe lahko dobijo ponudniki v
delovnih dneh med 8. in 14. uro na naslovu
Dravske elektrarne, Obrežna 170, Maribor,
tel. 062/225-551.

4. Orientacijska vrednost del znaša ca.
27,000.000 SIT.

5. Predvideni rok dokončanja del je
31. 12. 1996.

6. Predmet dela lociran v akumulacij-
skem bazenu HE Mariborske otoka.

7. Kriteriji za izbiro najprimernejšega
ponudnika so: reference, rok izvedbe, ga-
rancija kvalitete, garancija skrbnosti uprav-
ljanja s postrojem, cena.

8. Ponudba mora vsebovati cene za eno-
to: izkopa mulja m3/SIT obrežnega zavaro-
vanja vrbov-poplet m/SIT hortikulturne ure-
ditve m2/SIT, dokazilo usposobljenosti za
upravljanje s plovnim postrojem.

9. Orientacijska količina izkopa ca. je
30.000 m3.

Transport do 300 m.
10. Ponudbe je potrebno dostaviti v roku

15 dni po objavi v Uradnem listu RS, do 12.
ure, na naslov: javno podjetje Dravske elek-
trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170. Ponud-
be naj bodo oddane v zapečateni ovojnici z
oznako “Ponudba za sanacijo akumulacij-
skega jezera – Ne odpiraj”.

11. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
s pričetkom ob 12.15 v sejni sobi DEM ozi-
roma prvi delovni dan po izteku roka za
dostavo ponudb.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 10 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Javno podjetje
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 980-5/96-1/10 Ob-2907

Agencija Republike Slovenije za revidi-
ranje lastninskega preoblikovanja podjetij
Ljubljana, Tržaška 16, objavlja na podlagi
določil zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo službenega vozila

1. Naročnik: Agencija Republike Slove-
nije za revidiranje lastninskega preobliko-
vanja podjetij, Ljubljana.

2. Uporabnik: Agencija Republike Slo-
venije za revidiranje lastninskega preobli-
kovanja podjetij, Ljubljana.

3. Službeno vozilo, ki je predmet javne-
ga razpisa je:

a) s prostornino motorja do 1800 ccm, z
ABS zavorami, klimo napravo, servo vola-
nom, zračno blazino – 1 kos,

b) okvirna vrednost vozila je 3,400.000
SIT,

c) prevzem vozila naj bo možen v Ljub-
ljani,

d) predviden dobavni rok je največ 15
dni po sklenitvi pogodbe.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa in raz-
pisanimi pogoji naročnika in obvezno se-
stavljene na podlagi originalne razpisne do-
kumentacije.

Veljavnost ponudbe naj bo vsaj 10 dni
po javnem odpiranju.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvem:

– konkurenčna cena,
– tehnične lastnosti ponujenih vozil,
– oprema, ki povečuje varnost voznika

in je vključena v osnovni ceni,
– rok dobave in garancijski rok,
– fiksna cena in plačilno 30 dni po doba-

vi,
– boniteta ponudnika,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev ter nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(npr. popusti, brezplačni prvi tehnični pre-
gled in drugo).

6. Rok za oddajo ponudb je 7. 10. 1996
do 15. ure v tajništvu Agencije Republike
Slovenije za revidiranje lasntinskega preob-
likovanja podjetij, Tržaška 16, Ljubljana,
prostor št. 302/III, v zaprti kuverti z naslo-
vom ponudnika in oznako: “Ne odpiraj –
ponudba”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
8. 10. 1996 ob 10. uri v sejni dvorani v V.
nadstropju na Tržaški 16, Ljubljana. Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pismena
pooblastila za zastopanje.

Za dodatne informacije lahko kličejo po
tel. 123-11-71, int. 257, Marina Vodopivec.
Agencija RS za revidiranje lastninskega

preoblikovanja podjetij

Št. 353-2025/94-1850-56 Ob-2908

Mestna občina Maribor, Heroja Staneta
1, Maribor, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
inzakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86)

javni razpis
za izbiro izvajalca gradnje priključnih
objektov studenškega kanalizacijskega
zbiralnika na desnoobrežni zbiralnik
1. Investitor je Mestna občina Maribor,

za katero vodi investicijo Komunalna direk-
cija, Odsek za gospodarske javne službe,
Slovenska 40, Maribor.

2. Predmet razpisa je izgradnja razdelil-
nika, zadrževalnega bazena, mersko-regu-
lacijskega objekta, povezovalnih kanalov in
cevovodov.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 115,000.000 SIT.

4. Predviden rok izvedbe je 4 mesece –
pričetek del v novembru 1996.

5. Projektna dokumentacija je na ogled
na sedežu Komunalne direkcije, soba 110
(tel. 062/225-261, int. 412) vsak delovnik
od 8. do 14. ure.

6. Razpisno dokumentacijo (razpisni po-
goji in popisi del) dvignejo zainteresirani v
sobi 110, Komunalne direkcije, z dokazi-
lom plačila 5.000 SIT na ŽR št.
51800-840-070-62233, na naslov: “Drugi
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prihodki za komunalne dejavnosti Mestne
občine Maribor”.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so ponudbe cene, plačilni pogoji,
reference ponudnika, popolnost ponudbe,
rok izvedbe in druge ugodnosti ponudnika.

8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS.

Zapečatene ponudbe z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za izvedbo priključnih objek-
tov zbiralnika Studenci”, dostavijo ponud-
niki, na naslov: Mestna občina Maribor, Ko-
munalna direkcija, odsek za gospodarske
javne službe, Maribor, Slovenska ul. 40.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo prvi delovni dan po poteku roka
dostave ponudb ob 12. uri v sejni sobi Ko-
munalne direkcije, Slovenska ul. 40 v Mari-
boru.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri izvajalca v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 60101-0001/95 Ob-2909

Mestna občina Kranj objavlja na podlagi
odredbe 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 izdelavo idejnih

projektov za telovadnico pri OŠ Žabnica
in OŠ Lucijan Seljak v Kranju

1. Naročnik je Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa: izdelava idejnega
projekta za:

a) telovadnico pri Osnovni šoli Žabnica,
b) telovadnico pri Osnovni šoli Lucijan

Seljak Kranj.
3. Izdelava idejnega projekta zajema:
– posnetek obstoječega stanja (gradbe-

nega in instalacijskega dela),
– idejne konceptualne zasnove kot osno-

ve za usklajevanje z investitorjem,
– idejni projekt arhitekture,
– idejni projekt statike,
– idejni projekt električnih in vodovod-

nih instalacij ter idejni projekt ogrevanja
(vse s popisom del in predračunom).

4. Orientacijska vrednost del znaša za:
točko a) 600.000 SIT,
točko b) 1,200.000 SIT.
5. Rok izvedbe del je 20. 12. 1996.
6. Merila za izbiro ponudnika so: cena,

strokovna usposobljenost izvajalca, referen-
ce.

7. Navodila naročnika za izdelavo idej-
nih projektov lahko dvignete 7 dni po obja-
vi v Uradnem listu RS na Mestni občini
Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, so-
ba 162/I – pri Marji Otoničar, od 11. do 13.
ure.

8. Izdelava idejnih projektov ne pogoju-
je izdelave PGD in PZI.

9. Idejni projekti so izključna last naroč-
nika.

10. Oddaja ponudb: rok za oddajo po-
nudb je 20 dni po objavi razpisa do 10. ure.

Ponudbe oddane po pošti morajo prispe-
ti na Mestno občino Kranj do roka za odda-

jo ponudb. V primeru, da se rok za oddajo
izteče na nedelavni dan se prenese na prvi
naslednji delovni dan. Ponudbe morajo biti
oddane v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis za izdelavo idejnih projektov za telo-
vadnice”, na naslov Mestna občina Kranj,
Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski
trg 1, Kranj.

11. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po izteku razpisnega roka ob 11. uri v
sobi št. 20 upravne stavbe Mestne občine
Kranj.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni odpiranju ponudb.

Mestna občina Kranj

Ob-2910

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega rzapisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 29/93 in 19/94) objavljamo
naslednji

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izgradnjo mrliške vežice v Tržišču
1. Naročnik: Krajevna skupnost Tržišče,

Tržišče.
2. Predmet razpisa: izgradnja mrliške ve-

žice v Tržišču.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dobijo na Krajevni skupnosti Tržišče
pri Mariji Škoporc, tel. 0608/80-402, v treh
dneh po objavi v Uradnem listu RS, med 8.
in 10. uro z dokazilom o vplačilu 5.000 SIT
na ŽR 51610-645-50197.

4. Orientacijska vrednost je 15,000.000
SIT.

5. Pričetek del bo v 10 dneh po podpisu
pogodbe in dokončanje do III. gradbene fa-
ze v letu 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

a) usposobljenost za delo,
b) popolnost ponudbe,
c) reference,
d) cena,
e) plačilni pogoji (možnost kreditiranja

oziroma možnost kompenzacije – gramoz),
f) gradnja po fazah,
g) garancijski pogoji,
h) posebni pogoji.
7. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) podatke o registraciji,
c) referenčno listo,
d) ponudbeni predračun po fazah grad-

nje,
e) terminski plan,
f) opcije ponudbe,
g) garancijski rok (in način zavarovanja),
h) dinamiko plačil,
i) garancijo za resnost ponudbe – garan-

cijo za dobro izvedbo del,
j) posebne ugodnosti, ki jih ponudnik da-

je naročniku.
Ob popolnem upoštevanju popisa in teh-

ničnih zahtev, lahko ponudnik ponudi tudi
boljše opcije, ki pa morajo biti posebej tak-
sativno naštete.

8. Pisne ponudbe morajo prispeti na na-
slov Krajevna skupnost Tržišče, 8295 Tr-
žišče, v zapečateni ovojnici, z oznako: “Za
razpisno komisijo – Ne odpiraj” do vključ-

no 15. dne do 8. ure zjutraj, po objavi v
Uradnem listu RS.

Ponudbe, ki ne bodo prispele pravoča-
sno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale.

9. Odpiranje ponudb bo 15. dan po obja-
vi v Uradnem listu RS, ob 9. uri, v prostorih
KS Tržišče. Kolikor ta dan pade na soboto,
nedeljo ali praznik, se bodo ponudbe odpi-
rale prvi naslednji delovni dan.

Predstavniki ponudnikov morajo prine-
sti s seboj pisno pooblastilo.

O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
obveščeni v osmih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

10. Naročnik sodelujočim na javnem raz-
pisu ne prizna nobenih stroškov v zvezi z
izdelavo ponudbe.

KS Tržišče

Ob-2911

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
proračunska postavka 1731 – Projekt
prenova podjetij natečaj za “projekt

zviševanja dodane vrednosti v procesni
industriji” – horizontalni program

politike povečanja konkurenčne
sposobnosti slovenskega gospodarstva

Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena v višini 1,200.000
SIT.

1. Predmet razpisa
Projekt zviševanja dodane vrednosti v

procesni industriji:
– izdelava analize medinstitucionalnih

povezav v slovenski procesni industriji,
– predlogi razvojnih konceptov, ki bodo

v posameznih primerih podpirali intenziv-
nejše povečanje dodane vrednosti proizvo-
dov in storitev v skladu s ciljnimi merili za
doseganje kvalitativne konkurenčne sposob-
nosti slovenske industrije.

2. Merila in pogoji
Vabimo strokovnjake raziskovalnih in

svetovalnih organizacij in samostojne razi-
skovalce z naslednjimi znanji in izkušnja-
mi:

a) funkcionalna znanja na področju:
– trendov razvoja in inovacij v gospo-

darstvu,
– poslovnega komuniciranja,
– organizacije,
– proizvodnje,
– strateškega planiranja na ravni podjetij

oziroma sektorjev in
– na ravni transfera raziskovalnih dosež-

kov v gospodarsko prakso;
b) izkušnje na področju razvoja in razi-

skav, uvajanja inovacij ter novih tehnologij,
v slovenska podjetja;

c) poznavanje mednarodnih razmer in
trendov na področju prenosa novih tehnolo-
gij razvoja in raziskav ter inovacij v pod-
jetja.
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3. Vsebina vloge

Vloga naj vsebuje:

– osebne reference, ki naj bodo v skladu
z navedenimi znanji in izkušnjami,

– celovito predstavitev dejavnosti razi-
skovalne oziroma svetovalne organizacije,
z navedbo matične številke raziskovalcev
(register raziskovalcev),

– večletne praktične izkušnje,

– uspešno realizirani projekti na področ-
ju prenosa tehnološkega znanja,

– kratka dispozicija z vsebinsko in ter-
minsko razdelavo,

– navedba ustrezne bibliografije (objav-
ljena strokovna dela).

4. Rok za prijavo

Ponudniki naj pošljejo ponudbe na na-
slov: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti, Kotnikova 5, Ljubljana, v 3 izvodih v
zapečatenih ovojnicah z ustrezno oznako:
“Ne odpiraj! Prijava na razpis: Projekt teh-
nološke prenove in modernizacije sloven-
skega gospodarstva”.

Prijave na natečaj je potrebno oddati v
roku 10 dni po objavi tega razpisa v Urad-
nem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po zaključenem razpisu ob 12. uri na
ministrstvu.

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.

Dodatne informacije posreduje Jože Ho-
lešek, tel. 061/178-32-57, vsak delovnik od
8. do 10. ure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 289 Ob-2914

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93), Mestna občina Maribor, Komu-
nalna direkcija objavlja

javni razpis
za izbor izvajalca sanacije plazu na

krajevni cesti Meranovo v KS Limbuš
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Komunalna direkcija, Odsek za gospodar-
ske javne službe, Slovenska 40, Maribor.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga izvajalca sanacije plazu na krajevni cesti
Meranovo v KS Limbuš.

3. Orientacijska vrednost del je
7,700.000 SIT.

4. Predviden rok izvedbe: 20. 10. do
1. 12. 1996.

5. Razpisno dokumentacijo dobite (po
plačilu 3.000 SIT na ŽR
51800-840-070-62233), na Komunalni di-
rekciji, Slovenska 40, Maribor, v sobi 110
(inž. Brecl), kjer je na vpogled tudi projekt-
na dokumentacija, od 8. do 14. ure vsak
delovnik.

6. Merila za izbiro ponudnika so cena,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost iz-
vajalca.

7. Ponudbo za javni razpis predložite do
7. 10. 1996 do 12. ure, v vložišče naročnika.
Ponudba mora biti zapečatena in označena:
“Ne odpiraj, ponudba za sanacijo plazu Me-
ranovo”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1996
ob 13. uri, v prostorih Komunalne direkcije,
Slovenska ul. 40.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 8
dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Maribor

Št. 1180/96 Ob-2915

Srednja šola Nova Gorica, Program kme-
tijstvo in živilstvo, Delpinova 9, Nova Gori-
ca, razpisuje na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup traktorja

1. Naročnik: Srednja šola, Program kme-
tijstvo in živilstvo, Delpinova 9, Nova Gori-
ca.

2. Predmet razpisa:
– sadjarsko vinogradniški traktor:
– štirikolesni pogon,
– moč motorja 50–60 kW,
– sinhroniziran menjalnik,
– hidravlično krmiljenje,
– zavore na vsa štiri kolesa,
– maksimalna hitrost 40 km/h,
– varnostna kabina s protiprašno in pro-

tihrupno zaščito po OECD normah,
– avtomatska kljuka,
– oprema za pnevmatske zavore priklop-

nika,
– pnevmatike zadnje: 14,9/13-28 A8,
– okvirna vrednost: 4,000.000 SIT.
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 nakup na kredit,

– garancijski rok, zagotavljanje servisi-
ranja vozila s seznamom pooblaščenih ser-
visov,

– rok dobave vozila,
– ponujene dodatne ugodnosti.
4. 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.

5. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim o ponudnikov
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 Vojcu Ceju na tel.
065/21-038.

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
Srednje šole, Delpinova 9, Nova Gorica, ne
glede na vrsto prenosa pošiljke teden dni po
objavi.

10. Odpiranje ponudb bo naslednji dan
ob 9. uri, v prostorih Srednje šole Nova
Gorica, Program kmetijstvo in živilstvo,
Delpinova 9, Nova Gorica. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Srednja šola Nova Gorica

Ob-2892

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, objavlja na podlagi 40. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št.5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) ter na podlagi odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št.19/94)

javni razpis
za komunikacijsko ISDN opremo

I. Predmet razpisa je dobava in instalaci-
ja na določenih lokacijah:

– glavnega usmerjevalnika ISDN dosto-
pa 1 kos,

– usmerjevalnika na lokaciji šole za
ISDN dostop 36 kosov,

– usmerjevalnika na lokaciji šole za
ISDN dostop 260 kosov, v dveh letih (cena
v teh dveh letih mora slediti gibanju cen na
svetovnem trgu in ohrani vse ugodnosti, ki
jih ponudnik daje za letošnji nakup).

Podrobna razlaga zahtevanih tehničnih
in ostalih pogojev za komunikacijsko opre-
mo je navedena v razpisni dokumentaciji.

Orientacijska vrednost naročila je v le-
tošnjem letu 10,000.000 SIT.

Posamezni ponudnik sme predložiti več
ponudb. V eni ponudbi sme predložiti samo
eno varianto.

II. Skupni del
Vse gradivo v ponudbi, razen tehnične

dokumentacije, mora biti oštevilčeno in ži-
gosano. Krovna izjava mora biti žigosana in
podpisana s strani odgovorne osebe ponud-
nika. Ponudba mora v skladu z določili
odredbe vsebovati:

1. kazalo vsebine ponudbe z navedbo
števila strani, ki jo sestavljajo,

2. izjavo ponudnika, da vse fotokopije
dokumentov, ki so priloženi v ponudbi,
ustrezajo originalom,

3. izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo de-
janskemu stanju,

4. osnovne podatke o ponudniku s foto-
kopijo registracije,

5. podatke o boniteti obrazec BON1,
BON2, ki ne smeta biti starejša od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,
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6. izjavo ponudnika, da bo v roku treh
dni po pozivu dostavil na preizkus naprave,
ki so predmet ponudbe,

7. predlog pogodbe, ki naj poleg običaj-
nih postavk vključuje:

– ceno in plačilne pogoje,
– garancijske pogoje (odzivni čas, čas

popravila ..),
– pogoje vzdrževanja po izteku garanci-

je,
– pogoje, način in ceno izobraževanja,
– garancije in odgovornost izvajalca (pe-

nale) v primeru neuspešnega zaključka ozi-
roma zamude pogodbenega roka,

– okvirni rok dobave.
Opredelitev cen v SIT za ponujeno opre-

mo fco lokacije kupca, morebitne dodatne
komplete medija za distribucijo in dodatne
komplete literature, dobavne roke, izobra-
ževanje in uvajanje uporabnikov.

Vzdrževanje po izteku garancije je stvar
aneksa k pogodbi. V pogodbi se izvajalec
obveže le za pogoje pod katerimi bo nudil
vzdrževanje.

Izobraževanje uporabnikov, je stvar
aneksa k pogodbi. V pogodbi se izvajalec
obveže za predlagano ceno izobraževanja
in obveže, da je pripravljen izobraževati po
standardih naročnika.

8. Izjavo ponudnika in principala, da bo-
sta v času veljavnosti sklenjene pogodbe o
novostih s področja pogodbe redno obvešča-
la pooblaščene predstavnike naročnika in
jim zagotavljala nove različice dobavljene
opreme.

9. Izjavo ponudnika o nudenju pomoči
končnim uporabnikom v slovenskem šol-
stvu pri vgrajevanju in uporabi ponujene
opreme. Navedeni naj bodo način izvajanja
pomoči in pogoji za nudenje pomoči v času
garancijske dobe in po preteku tega obdob-
ja.

10. Ateste ponujene opreme za uporabo
v slovenskem javnem telefonskem omrežju.

11. Izjavo ponudnika in principala, da
bosta v času veljavnosti sklenjene pogodbe
zagotavljala tudi drugim javnim vzgojno
izobraževalnim organizacijam, vsaj enake
pogoje nabave komunikacijske opreme, kot
bodo opredeljeni v pogodbi z naročnikom.

12. Garancijo ponudnika za kvalitetno
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
15% vrednosti letošnje kupnine z devizno
klavzulo.

13. Druge morebitne podatke in/ali izja-
ve za katere ponudnik meni, da so pomem-
bni za vsebinsko dopolnitev ponudbe.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
bistvenih elementov iz II. točke razpisa, bo
komisija na odpiranju zavrnila kot nepopol-
ne in jih komisija ne bo uvrstila v izbirni
postopek.

III. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

Pri odločitvi o izbiri ponudnika bomo
upoštevali naslednje:

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

– popolna ustreznost tehničnim zahte-
vam,

– medsebojno usklajenost posameznih
točk ponudbe,

– celovitost ponudbe,
– prilagojenost opreme zahtevam upora-

be v slovenskem prostoru,

– rezultati testiranja ponujene opreme,
– višino ocenjenih stroškov, ki so pove-

zani z uporabo ponujene opreme,
– komercijalni pogoji (garancijski pogo-

ji, dobavni roki, razmerje cena/kvaliteta po-
nujene opreme, popusti, združljivost z osta-
lo opremo),

– reference pri uporabi ponujene opre-
me v Republiki Sloveniji in v tujini,

– reference pri uporabi ponujene opreme
na področju šolstva.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

IV. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago v referatu za računalniško podprt in-
formacijski sistem na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Aškerčeva 7, Ljubljana, 2. nad-
stropje soba 207, vsak delovni dan od 9. do
11. ure.

Ministrstvo za šolstvo in šport bo v po-
nedeljek 7. oktobra 1996 ob 10. uri, na Mi-
nistrstvu za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana, sejna soba 3. nads., organiziralo
informativni dan, na katerem bodo ponud-
niki lahko dobili dodatne informacije o raz-
pisu.

V. Komisija bo upoštevala ponudbe, ki
bodo prispele do petka 11. oktobra 1996 do
9. ure na naslov Ministrstvo za šolstvo in
šport, Ljubljana, Župančičeva 6. Vse po-
nudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici
z navedbo ponudnika in oznako:”Ne odpi-
raj - ponudba - Javni razpis -ISDN “.

VI. Javno odpiranje ponudb bo v petek
11. oktobra 1996 ob 10. uri, v prostorih
Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana,
Župančičeva 6, sejna soba 3. nadstropje, na
katerega so vabljeni predstavniki ponudni-
kov z ustreznimi pisnimi pooblastili.

O izbiri izvajalca bodo ponudniki pisno
obveščeni v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-1/96 Ob-2902A

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

ponovni javni razpis
za oddajo: Projektiranje (lokacijske

dokumentacije; projekt PGD, PZI, PZR)
za rekonstrukcijo ceste M3-3, Slovenska
Bistrica - Hajdina, odsek km 10+180 do

km 12+260
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 2. 10. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 10. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Projek-
tiranje (lokacijske dokumentacije; projekt
PGD, PZI, PZR) za rekonstrukcijo ceste
M3-3, Slovenska Bistrica - Hajdina, odsek
km 10+180 do km 12+260.”

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-2902B

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

ponovni javni razpis
za oddajo del: Projektiranje (lokacijske
dokumentacije; projekt PGD, PZI, PZR)
za rekonstrukcijo ceste M3-3, Slovenska
Bistrica - Hajdina, odsek km 1+740 do

km 4+800
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 2. 10. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 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: Projek-
tiranje (lokacijske dokumentacije; projekt
PGD, PZI, PZR) za rekonstrukcijo ceste
M3-3, Slovenska Bistrica - Hajdina, odsek
km 1+740 do km 4+800.”

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-2902C

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

ponovni javni razpis
za oddajo: Dokončna premoženjsko

pravna ureditev AC na odseku razcep
Razdrto

Orientacijska vrednost del znaša:
1,440.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 2. 10. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Jernej Fefer (tel.
061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 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: Do-
končna premoženjsko pravna ureditev AC
na odseku razcep Razdrto.”
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Javno odpiranje ponudb bo 11. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Št. 403-00-15/96 Ob-2913

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (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) objavljata Ministrstvo za
okolje in prostor – Geoinformacijski center
in Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo prototipov digitalno izdelanih
topografskih kart

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geoinformacijski center, Ljubljana,
Župančičeva 6.

2. Predmet razpisa je digitalna izdelava
prototipa državne topografske karte v meri-
lu 1:25.000 (DTK 25) za območje štirih so-
sednjih listov in prototipa državne topograf-
ske karte v merilu 1:50.000 (DTK 50) istega
območja, ki v tem merilu obsega en list
DTK 50. Prototip DTK 25 se izdela na dva
načina: iz obstoječih kartografskih baz in iz
aerofotogrametričnih posnetkov, prototip
DTK 50 pa iz digitalnega zapisa prototipa
DTK 25.

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
Ministrstvo za okolje in prostor – Geoinfor-
macijski center, Župančičeva 6, Ljubljana.
Prevzem razpisne dokumentacije se najavi
en dan vnaprej in opravi pri kontaktni osebi.
Kontaktna oseba je Jurij Režek.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku 7 mesecev.

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:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– BON-1 in BON-2 ali BON-3 (obrazca
BON-2 oziroma 3 ne smeta biti starejša od
30 dni) oziroma poročilo pristojne revizij-
ske hiše (v overjenem prevodu),

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe
– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-

ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po nasled-
njih skupinah:

– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storite,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.

V posameznih skupinah je treba upošte-
vati naslednje:

– kot dobavljeno opremo oziroma mate-
rial je treba šteti le tisto opremo in material,
ki bo porabljena na konkretno razpisanem
delu. Kolikor gre za opremo, ki jo bo izva-
jalec uporabljal tudi pri drugih nalogah, se
obračuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini “drugi neposredni stroški”,

– med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziro-
ma zunanji izvajalci,

– med druge neposredne stroške je treba
všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, cari-
ne, zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki
ni vključena v plače (posebna amortizacija)
itd.,

– med plače je treba vključiti bruto plače
neposrednih izvajalcev ter osnovno amorti-
zacijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge opreme, katerih posamezni kos na-
bavne vrednosti ne presega tolarske proti-
vrednosti 10.000 DEM,

– med stalne (splošne) stroške je treba
vključiti stroške uprave, razvoja, trženja, re-
klamacij, dobiček itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

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!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb na sedežu na-
ročnika (Župančičeva 6) je 8. 10. 1996 naj-
kasneje do 9. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v dveh izvodih, v zapečateni ovojni-
ci, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
izdelavo prototipov digitalno izdelanih to-
pografskih kart”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 8. 10. 1996
ob 10. uri.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi naloge,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– cena,
– izvedbeni roki,

– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki

obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ponudnik pošlje ponudbe na Ministrstvo
za okolje in prostor, Geoinformacijski cen-
ter RS, Župančičeva 6, Ljubljana.

Ministrstvo za okolje in prostor-
Geoinformacijski center

Ministrstvo za okolje in prostor-
Geodetska uprava RS

Ob-4037

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za nakup

parnokonvekcijskih peči za zavode na
področju družbenih dejavnosti Mestne

občine Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor.

2. Uporabniki, predmet razpisa in orien-
tacijske vrednosti:

2.1. Parnokonvekcijske peči – 7 kom –
17,000.000 SIT.

– za VVZ Jadvige Golež, VVZ Tezno,
VVZ Jožice Flander in Borisa Pečeta,

– za OŠ Toneta Čufarja, OŠ Tabor II in
OŠ Miklavž.

3. Rok dobave: 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

1. reference,
2. ponudbena vrednost,
3. rok dobave,
4. plačilni pogoji.

Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša!

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa od 8. do 12. ure, v prostorih
Mestne uprave, Mestne občine Maribor, Od-
delku za družbene dejavnosti, Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor, soba 321/A, pri Majdi Mi-
holič.

6. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 0,5‰ od orientacijske vred-
nosti del na ŽR št. 51800-630-25505, sklic
na št. 00 04-444, z namenom nakazila “Pri-
stojbina za javni razpis – parnokonvekcij-
ske peči”.
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S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je stroškov nastalih iz naslova javnega raz-
pisa. Pristojbine ne vračamo.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba – parnokonvekcijske peči”.

8. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-
vati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

9. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
roku 20 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Mestna obči-
na Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor – soba 321/A.

10. Javno odpiranje ponudb bo 23. dan
od dneva objave, ob 12. uri, v prostorih
Mestne občine Maribor, Mestne uprave, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, v kletni sejni so-
bi.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 30 dni od dneva odpiranja
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.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-4038

Na podlagi 53. in 55. člena zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo del (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) ter v imenu investitorja Jovanovič
Slobodana in Štefanije, objavlja Projekt In-
ženiring Ljubljana

javni razpis
za izgradnjo RTC Posavec

1. Investitor: Jovanovič Slobodan in Šte-
fanija, Podnart 25A, Podnart.

2. Predmet razpisa: gradbena in obrtniška
dela za gostinski in gospodarski objekt ter
izvedba kanalizacije, skladno s predmetno
tehnično dokumentacijo, št. 116/96 (Formal-
le, Ljubljana).

3. Lokacija objektov: Posavec, Občina
Radovljica.

4. Orientacijska vrednost objektov:
100,000.000 SIT.

5. Razpisna dokumentacija: projekt za
razpis (tender) se lahko dvigne na naslovu
Projekt Inženiring Ljubljana, Kunaverjeva
3, vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Za
omenjeno dokumentacijo je potrebno pred-
hodno vplačilo v višini 20.000 SIT na žiro
račun: 50104-601-101876, pri APP Ljublja-
na Šiška.

Ogled tehnične dokumentacije in dodat-
na pojasnila v zvezi z natečajem se dobijo
na tem naslovu ali pri investitorju v Podnar-
tu (tel. 061/15-99-131 ali 064/731-061).

6. Zahtevana gradnja: izključno po pro-
jektni dokumentaciji. Eventualne spremem-
be so možne le na zahtevo investitorja s
predhodnim soglasjem projektanta.

7. Roki: uvedba v delo predvidoma v
drugi polovici oktobra 1996, dokončanje del
pa v oktobru 1997.

8. Način oddaje ponudbe: v dveh loče-
nih delih (zapečatenih kuvertah), in sicer:

1. del, ki mora vsebovati naslednje po-
datke:

– ime in naslov ponudnika,
– fotokopijo veljavne registracije,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vo-

dili gradnjo,
– poimenski spisek soizvajalcev in pod-

izvajalcev pri gradnji (s potrdili o registra-
ciji). Investitor si pri tem pridržuje pravico,
da za določena dela sam izbere izvajalca –
kooperanta,

– seznam referenc na podobnih objektih,
– operativni terminski plan,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi, hidrološkimi razmerami in z ob-
segom del, ter da jih je sposoben izvesti v
navedenih terminih,

– izjavo, da je seznanjen s tehnično do-
kumentacijo in da z njo soglaša,

– overjene podatke in pogoje investitor-
ja,

– bianco menico v višini 10% ponudbe-
nih del kot garancijo za resnost ponudbe;

2. del vsebuje:
– cene po posameznih objektih,
– rekapitulacijo cen za vse objekte loče-

no za gradbeni del in opremo,
– kalkulacijske osnove oziroma elemen-

te cene,
– plačilne pogoje oziroma fiksnost cen.
Vse cene morajo biti podane v SIT.
Osnova je nespremenjen popis iz tender-

ja!
Ponudbo je treba poslati na naslov: Pro-

jekt Inženiring Ljubljana, Kunaverjeva 3,
1000 Ljubljana, v zaprtih in zapečatenih
ovojnicah z oznako “Ponudba RTC Posavec
– Ne odpiraj!”.

Rok za oddajo ponudbe je 14. 10. 1996
do 11. ure.

9. Opcija ponudbe: do 30. 11. 1996.
10. Osnova za izbiro najboljšega ponud-

nika:
– cena in plačilni pogoji,
– način oblikovanja cene za opravljena

dela,
– kompleksnost ponudbe,
– reference na podobnih objektih,
– garancija za opravljena dela.
11. Odpiranje ponudb: komisijsko v pro-

storih Projekt Inženiring, Kunaverjeva 3,
Ljubljana, dne 14. 10. 1996 ob 12. uri.

O izidu natečaja bodo vsi ponudniki se-
znanjeni najkasneje do 30. 10. 1996.

Projekt Inženiring, Ljubljana

Št. 32103-2/95 Ob-4039

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 Občina Lenart

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo
zemeljskega plazu na območju

stanovanjskega objekta Malna 62,
Jurovski Dol

1. Investitor: Občina Lenart, Trg osvo-
boditve 7, Lenart.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za izvedbo sanacije zemelj-

skega plazu na območju stanovanjskega ob-
jekta Kraner Bogomira, Malna 62, Jurovski
Dol.

3. Sanacija zajema sanacijo plazu nad
objektom, ki zajema izvedbo drenažnega si-
stema in podporne konstrukcije v obliki
kamnite zložbe in pod objektom, ki zajema
zaščito stanovanjske hiše s sidranimi mi-
kropiloti, ki so zgoraj povezani z AB gredo.

4. Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

5. Predvideni začetek del je 30. 11. 1996,
dokončanje 20. 1. 1997.

6. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jektov je na voljo vsak delovni dan od 8. do
12. ure na Občini Lenart, Trg osvoboditve
7, Lenart, soba št. 29/II, tel. 062/724-205,
ali pa si ponudnik na svoje stroške naroči
kopiranje in kompletiranje tehnične doku-
mentacije s projektom pri Podjetju Geoing,
d.o.o., Primorska 10, Maribor.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika,
– reference ponudnika,
– cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe in garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. 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
pravilnika o načinu in postopku graditve
objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85).

9. Ponudnik se obveže, da bo v primeru
sklenitve pogodbe kot izvajalec izročil bian-
co akceptni nalog s pooblastilom v višini
10% od pogodbene vrednosti kot garancijo
investitorju za odpravo pomanjkljivosti v
garancijskem roku.

10. Ponudnik predloži osnutek pogodbe.
11. Rok za oddajo ponudbe je 10. 10.

1996. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ne odpiraj – javni raz-
pis, Plaz” na naslov: Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart.

12. Odpiranje ponudb bo 14. 10. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi št. 24/II Občine Le-
nart.

Predstavniki ponudnika, ki bodo prisot-
ni, morajo imeti s seboj pooblastilo za za-
stopanje.

13. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Lenart

Št. 0044/5-308/44-96 Ob-4041

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa RS (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)

ponovni delni javni razpis
za dobavo vozil

1. Predmet javnega razpisa so 4 terenska
vozila Land Rover, devet sedežna ali ekvi-
valentna vozila.

2. Orientacijska vrednost vozil znaša
20,000.000 SIT.
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3. Lokacija dostave: skladišče MNZ, Vo-
dovodna 93/a, Ljubljana.

4. Rok dobave: čimprej po podpisu po-
godbe.

5. Tehnična ter ostala pojasnila lahko do-
bijo interesenti na MNZ, Vodovodna 93/a v
Ljubljani, pri Ramovš Milanu, tel.
1325-125, int. 5651.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je javni razpis. Doku-
ment ne sme biti starejši od treh mesecev na
dan odpiranja ponudbe,

– podatke o organizaciji podjetja in šte-
vilu zaposlenih,

– BON 1 in 2 ali 3 pri podjetjih, pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem mesečnem stanju na žiro računu za
zadnje tri mesece,

– seznam referenčnih naročnikov.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v
SIT, fco naročnikovo skladišče ocarinjeno,
s posebej prikazanim prometnim davkom,
oblikovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa. Cene morajo
biti fiksne.

7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

– ustreznost ponudbe glede na tehnično
dokumentacijo in zahteve naročnika,

– cena,

– dobavni rok,

– plačilni pogoji,

– reference ter druge ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be količine predmeta razpisa.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov Mi-
nistrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, najkasneje do 16. 10.
1996 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh za-
prtih ovojnicah. Na ovojnico z dokumenta-
cijo (registracija, podatki o boniteti) napiši-
te: “Ne odpiraj – dokumentacija št.
308/44-96”, na ovojnico s ponudbo pa napi-
šite: “Ne odpiraj – ponudba št. 308/44-96”.

Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 17. 10. 1996 ob
9. uri, v prostorih MNZ, Kotnikova 8, Ljub-
ljana.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebo-
vale dokumentov iz 6. točke, bodo izločene
iz nadaljnje obravnave.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja.

Ministrstvo za notranje zadeve
Ljubljana

Ob-4042

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo, Ljubljana, Kotnikova 19a,
razpisuje na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu RS za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) ter odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in spre-
membe te odredbe (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo rezervnih
delov in komunikacijskih modulov za

obstoječi računalniški sistem
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: dobava re-
zervnih delov in komunikacijskih modulov
za obstoječi Digital VAXft 410 računalniški
sistem za nadzor zračnega prometa Sloveni-
je, in sicer:

– 1 kom 4A-MS520-CA 64 MB dodatni
spomin,

– 1 kom T3007-AA KA550-AA CPU
modul,

– 1 kom T3001-AA I/O modul W/DSSI,
– 1 kom T3004-AA VAX FT310 comm

option modul,
– 3 kom DSRZF-B MUXServer 90 +

kabli + software (VMS),
– 3 kom DM308-B DECmux 308 outsta-

tion.
3. Orientacijska vrednost razpisa:

9,500.000 SIT.
4. Predvideni rok dobave: december

1996.
5. Vsaka ponudba mora vsebovati v is-

tem vrstnem redu naslednje dokumente ozi-
roma podatke:

– naslov in naziv dejavnosti podjetja;
– potrdilo o registraciji podjetja za de-

javnost, ki je predmet javnega razpisa (ne
starejše od treh mesecev);

– bonitetna poročila BON-1, BON-2,
BON-3 (ne starejše od 30 dni);

– reference pri podobnih delih;
– izjavo, da bo dobavitelj v primeru, da

bo izbran, dostavil pred podpisom pogodbe
bančno garancijo v višini 10% vrednosti po-
godbenega zneska za dobro izvedbo del;

– seznam strokovnega kadra, ki bo sode-
loval pri delu;

– ceno franko naročnik s prometnim dav-
kom, izraženo v SIT s plačilnimi pogoji (mi-
nimalno 30 dni po dobavi);

– najkrajši realni možni rok dobave;
– garancijo s pogoji;
– vzorec pogodbe, ki vsebuje zahtevane

plačilne pogoje;
– čas veljavnosti ponudbe;
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference ponudnika;
– rok dobave/vgradnje;
– kvaliteta ponujene opreme;
– kadri in njihove reference;
– garancijski rok;
– cena za razpisane module/rezervne de-

le in plačilni pogoji;
– ostale ugodnosti ponudnika, ki bi lah-

ko vplivale na uspešnost izvedbe;

– garancija na osnovi potrjene bonitete
Agencije za plačilni promet RS;

Naročnik si pridržuje pravico svoje oce-
ne izbire najugodnejšega ponudnika in ni-
ma nobenih obveznosti do ponudnikov, ka-
teri ne bodo izbrani kot najugodnejši. Na-
ročnik ni dolžan upoštevati najcenejšo po-
nudbo kot najugodnejšo.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Ljubljana, Kotnikova 19a, v zapečate-
nih kuvertah in z vidno oznako “Ponudba za
javni razpis za dobavo rezervnih delov in
komunikacijskih modulov RAZ96_13 – Ne
odpiraj!” do 8. 10. 1996 do 14. ure. Ponud-
be so lahko tudi vročene do istega roka v
vložišču Uprave Republike Slovenije za
zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
Ponudbe, poslane po pošti, morajo prispeti
v vložišče URSZP do zgoraj navedenega
roka in ure.

8. Kontaktna oseba: Ivan Gvardjančič,
tel. 1734-706 ali Severin Katarinčič, tel.
1734-702, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

9. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
9. 10. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi URSZP,
Kotnikova 19a, Ljubljana. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudbe,
ki ne bodo zadovoljevale 12. člena odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Uprava RS za zračno plovbo

Št. 021-1/96 Ob-4044

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
Dravograd objavlja

javni razpis
za izbiro ponudb za opremo knjižnice v

centru Traberg v Dravogradu
1. Naročnik: Občina Dravograd, Trg 4.

julija 7, Dravograd.
2. Predmet razpisa je oprema za knjižni-

co v centru Traberg v Dravogradu.
3. Orientacijska vrednost je 13 milijo-

nov SIT.
4. Rok za dobavo opreme in montažo je

mesec dni od podpisa pogodbe.
5. V ponudbi naj bo navedena tehnična

specifikacija opreme, nabavna cena, garan-
cijski roki. Posebej naj bodo navedeni pla-
čilni pogoji in morebitni popusti (v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa).

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, kvaliteta, re-
ference, način plačila in ostale prednosti, ki
jih nudi ponudnik.

7. Specifikacijo opreme lahko dvignete
v uradu župana Občine Dravograd, infor-
macije dobite tudi pri Cvetki Čop, Knjižni-
ca Dravograd, tel. 0602/83-256.
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8. Občina Dravograd si pridržuje pravi-
co, da sklene pogodbo za zmanjšan obseg
opreme v okviru razpoložljivih sredstev.

9. Ponudbo je treba oddati najkasneje 10.
dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS, v uradu župana, Občina Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd, v zaprti ovojni-
ci z napisom “Oprema knjižnice – Ne odpi-
raj”.

10. Upoštevane bodo samo tiste ponud-
be, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.

11. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po poteku roka oddaje ponudb
ob 13. uri, v občinski sejni sobi.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.

Občina Dravograd

Ob-4047

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova
Gorica, Kidričeva 20, Nova Gorica, objav-
lja na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca del pri gradnji nove

knjižnične stavbe v Novi Gorici
1. Naročnik: Goriška knjižnica Franceta

Bevka Nova Gorica, Kidričeva 20, Nova
Gorica.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbena, obrtniška, instalacijska dela in zu-
nanjo ureditev nove knjižnične stavbe v No-
vi Gorici.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od vključ-
no 4. 10. 1996 do vključno 15. dne od obja-
ve tega razpisa, v tajništvu naročnika v No-
vi Gorici, Kidričeva 20, vsak delovni dan
med 9. in 11. uro, ob predhodnem vplačilu
30.000 SIT.

4. Informacije o razpisanih delih ter og-
led projektov so na voljo v stavbi Mestne
občine Nova Gorica, pri Janezu Korošcu,
med 8. in 10. uro, vsak delovnik, do vključ-
no 10. dne po objavi tega razpisa.

5. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del znaša 1.062,000.000 SIT.

6. Izgradnja objekta bo potekala postop-
no v letih 1996, 1997, 1998 in 1999 v skla-
du z zagotovljenimi investicijskimi sredstvi.
Roki začetka in dokončanja del so prikazani
v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– konkurenčnost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– vrsta garancije za kakovostno izvrši-

tev del,
– reference iz obdobja zadnjih petih let,
– roki izvedbe,
– izkazana kakovost izvedbe tovrstnih

del,
– vsebinski predlog ponudbe s prikazom

racionalnejše izvedbe del ob enaki kakovo-
sti,

– solventnost podjetja v zadnjih dveh le-
tih,

– druge dokumentarne ugodnosti ponud-
nika,

– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši, ker bo naročnik ponudbo ocenjeval
celostno glede na vsa razpisana merila.

8. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94 s prilogami).

9. Ponudba mora vsebovati vse razpisa-
ne pozicije, vključno s prometnim davkom,
ki je prikazan posebej.

10. Ponudnik mora priložiti podatke o
kapaciteti delovne sile, strojev in opreme,
potrebnih za izvedbo del, navesti svoje po-
dizvajalce ter reference predvidenih nepo-
srednih organizatorjev tovrstnih del.

11. Bonitetni obrazci ne smejo biti sta-
rejši od enega meseca.

12. Rok za oddajo ponudbe je do 14. ure,
28. 10. 1996, na naslov: Goriška knjižnica
Franceta Bevka Nova Gorica, Kidričeva 20,
5000 Nova Gorica. Ponudba mora biti v
zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za Goriško knjižnico”. Na hrbtni
strani mora ponudnik navesti svoje ime in
naslov.

Javno odpiranje ponudb bo 30. oktobra
1996 ob 10. uri, v stekleni dvorani Mestne
občine Nova Gorica.

Ponudniki so vabljeni na javno odpira-
nje ponudb z obvezno predložitvijo poobla-
stila.

13. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in o izboru najugodnejše-
ga ponudnika najkasneje 30 dni po datumu
odpiranja ponudb.

Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica

Št. 039-337/96 Ob-4043

Javni razpis
za izbiro izvajalca za vodenje investicij
Mestne občine Novo mesto na področju
družbenih dejavnosti (šolstvo, kultura,
šport) občinske uprave ter dejavnosti
krajevnih skupnosti za leto 1996-98
1. Naročnik je Mestna občina Novo me-

sto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

vodenje investicij v skladu s 4. in 16. čle-
nom zakona o graditvi objektov; to je:

a) organizacija in vodenje predhodnih
del pri gradnji objektov,

b) zagotavljanje strokovnega vodstva pri:
– izdelavi investicijskih programov,
– izdelavi projektnih nalog,
– kontroli nad izdelavo tehnične doku-

mentacije,
– nadzorstvu med gradnjo objektov,
– koordinaciji dela vseh udeležencev pri

graditvi objektov,
– pravočasnem izpolnjevanju medseboj-

nih obvez,
– kontroli realizacije sprejetih investicij-

skih programov v vseh fazah graditve in v
poskusnem obratovanju.

c) izdelava programov in kontrola del
pri investicijskem vzdrževanju objektov.

3. Obseg predvidenih investicijskih vla-
ganj znaša 2,963.700 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovna usposobljenost,

– reference,
– dopolnilna znanja iz področja investi-

cijskih del,
– ponudbena cena,
– posebne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik del.
Ocena najugodnejšega ponudnika bo

opredeljena na osnovi kompleksne ocene
razpisanih meril.

5. Naročnik si pridržuje pravico, da naj-
cenejša ponudba ni nujno najugodnejša pri
izbiri izvajalca.

6. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopkih za
izvajanje javnega razpisa javnih naročil in s
pogoji tega razpisa. Dokazilo o registraciji
za opravljanje dejavnosti ne sme biti starej-
še od 90 dni.

7. Rok za oddajo ponudb je petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu RS. Če je zadnji
dan praznik ali dela prost dan je rok za
oddajo ponudb naslednji delavni dan. Po-
nudbo je treba oddati na naslov: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

Ponudba mora biti v ovojnici zapečatena
in označena “Ne odpiraj - vodenje investi-
cij”.

8. Nepravočasno prispelih ponudb, ne-
pravilno opremljenih oziroma oddanih po-
nudb komisija ne bo odpirala in jih bo vrni-
la ponudniku neodprte.

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb ob 12. uri v sejni sobi št. 67/II. Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1.

10. Posebne razpisne dokumentacije ni.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite pri tajniku občine Martini Vr-
hovnik.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da raz-
pisanih del ne odda, ali da odda le del razpi-
sanih del.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Št. 113/96 Ob-4045

V skladu s programom del za leto
1996/97, ki ga je skupščina združenja SANA
sprejela na svoji seji skupščine dne 7. 6.
1996, objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalcev projektnih nalog
I. Splošni podatki:
1. Naročnik: Gospodarska zbornica Slo-

venije, Slovensko združenje za numeriranje
artiklov, Ljubljana, Dunajska 156, v nada-
ljevanju: Sana.

2. Projektne naloge
2.1.  Uvajanje poslovne strategije ECR v

preskrbovalne verige.
Cilj projektne naloge je pripraviti sku-

pen okvir z definicijami, metodami in orod-
ji poslovne strategije ECR ter agregiranimi
podatki, iz katerih bodo udeleženci sloven-
skih preskrbovalnih verig ugotovljali mož-
nosti za povezovanje s svojimi partnerji in
za zmanjševanje stroškov, ki jih omogoča
sodelovanje na osnovi strategije ECR. Pro-
jektna naloga naj pripravi:
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2.1.1. Jasen opis konteksta in posamez-
nih aktivnosti, ki tvorijo srž poslovne stra-
tegije ECR,

2.1.2. Metodološki pristop za določitev
stroškov slovenskih podjetij pri posamez-
nih aktivnostih, na katere se ECR nanaša
(uvajanje, promocija, prodaja, dopolnjeva-
nje zalog),

2.1.3. Pridobitev podatkov iz 5 sloven-
skih podjetij, na 3 kategorijah proizvodov,
upoštevaje distribucijo preko blagovnih cen-
trov, oziroma neposredno dostavo v trgovi-
ne,

2.1.4. Pregled tehnoloških rešitev pri
uvajanju najboljših izkušenj ECR strategij,

2.1.5. Izračun povprečne ocene zmanj-
šanja stroškov z uvedbo ECR v Sloveniji za
proizvajalca, blagovni center in prodajalca
na drobno,

2.1.6. Priprava gradiv za izobraževanje.
Orientacijska  vrednost del: 4,000.000

SIT,
2.2.  Analiza stanja uporabe EAN črtnih

kod v Sloveniji.
Cilj projekta je ugotoviti in analizirati

stanje ter ugotoviti probleme in oblikovati
usmeritve s ciljem učinkovitejše uporabe
črtnih kod. Projektna naloga naj pripravi:

2.2.1. Pregled uporabe EAN simbolov
po področjih uporabe v Sloveniji in proble-
matika po posameznih področjih,

2.2.2. Pregled opremljenosti s tehnologi-
jo za spremljanje enot označenih z EAN
simboli v Sloveniji (v maloprodaji, pri skla-
diščnem poslovanju, v tovornem prometu,
špediciji) in problemi na tem področju,

2.2.3. Usmeritve in predlogi.
Orientacijska vrednost del:  2,800.000

SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik ponudi izvedbo posamezne

projektne naloge.
2. Ponudba mora vsebovati obseg in vse-

bino ter ceno za izdelavo projektne naloge.
III. Splošni pogoji
1. Interesenti lahko dvignejo dokumen-

tacijo na sedežu naročnika, kjer lahko pri-
dobijo tudi vse dodatne informacije (kon-
taktna oseba je Franc Kogovšek, tel:
061/188 13 50),

2. Naročnik bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– konceptualno naravnanost projektne
naloge v smislu pridobitve čim uporabnej-
ših rezultatov in gradiv za najširše članstvo
združenja Sana,

– reference iz področja oziroma iz so-
rodnih področij,

– investitor si pridržuje pravico, da gle-
de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše.

3. Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno, način plačila,
– rok izdelave v koledarskih dneh,
– navedba morebitnih podizvajalcev,
IV. Končna določila
1. Ponudbe morajo biti dostavljene do

21. oktobra 1996 do 12. ure, na naslov zdru-
ženja Sana.

2. Odpiranje ponudb bo v prostorih zdru-
ženja Sana eno uro po pretečenem roku do-
stave.

3. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje 10 dni po odpiranju po-
nudb.

4. Pisne ponudbe se pošlje v zaprti ovoj-
nici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za
Sana”

Slovensko združenje
za numeriranje artiklov

Ob-4046

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. št. RS, št. 28/93 in 19/94)
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, Ljubljana objavlja

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti
za založnike učbenikov in drugih gradiv

1. Predmet razpisa: predhodno ugotav-
ljanje sposobnosti za založnika učbenikov
in drugih gradiv.

Izbrani usposobljeni založniki bodo za-
ložniki učbenikov in drugih gradiv, za kate-
re ima Ministrstvo za šolstvo in šport od-
kupljene avtorske pravice.

2. Na razpis se lahko prijavijo založniki
in drugi usposobljeni za opravljanje del v
skladu s 1. točko tega razpisa.

3. Ponudba za razpis mora vsebovati v
skladu z 12. členom uvodoma navedene
odredbe:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– BON1, BON2 oziroma BON3 obrazce,
– dokazilo o registraciji,
– izjavo prijavitelja, da bo glede celotne

izdaje učbenikov in/ali drugih gradiv sode-
loval s strani Ministrstva izbranim avtor-
jem,

– dosedanje reference pri založniških
projektih,

– morebitne druge ugodnosti, ki jih pri-
javitelj nudi Ministrstvu,

– pooblaščena oseba, ki daje tolmačenja
v zvezi s ponudbo.

Naročnik zahteva za zavarovanje izpol-
nitve obveznosti oziroma za resnost ponud-
be akceptni nalog v višini 5% od vrednosti
kupnine, ki ga mora ponudnik predložiti po-
leg ostale dokumentacije.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– tehnična usposobljenost in razpoložlji-
ve kapacitete,

– strokovna usposobljenost – kadri,
– usposobljenost trženja in distribucije

učbenikov.
5. Ponudnik da pisno ponudbo in v pri-

meru, da ponudi dokumentacijo v več ovit-
kih, morajo le-ti biti označeni po zaporedju
in njihovo število navedeno v dopisu.

Pri razpisu bodo upoštevane le tiste pi-
sne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
četrtka, 17. 10. 1996 do 9. ure na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6/III, 1000 Ljubljana. Ponudbe naj bodo
v zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis –
Založba” in navedbo ponudnika.

6. Odpiranje poonudb bo v četrtek,
17. 10. 1996 ob 10. uri v sejni sobi Mini-

strstva za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana, III. nadstropje. Na odpiranje so
vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pisnim
pooblastilom.

7. Izbiro o usposobljenih ponudnikih bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa in izbiranje ponudb. O izbiri
bodo ponudniki pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.

Ministrstva za šolstvo in šport

Št. 587-1/96 Ob-4048

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
Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana

javni razpis
za izbiro izvajalca za:
1. Predmet razpisa in obseg del
A) Izvedba adaptacijskih del stanovanj-

skega objekta, Lipica 2 (gradbeno-obrtniš-
ka in instalacijska dela z dobavo sanitarne
opreme, pri čemer mora ponudnik ponuditi
vsa razpisana dela),

B) Izdelava in dobava označevalnih ta-
bel,

C) Dobava računalniške opreme,
D) Revidiranje računovodskih izkazov.

D1) Bilanca stanja in bilanca uspeha
za obdobje 1. 1. 1996 do 31. 5. 1996.

D2) Revidiranje računovodskih izka-
zov za obdobje 1. 1. 1993 do 31. 12. 1995.

2. Naročnik del: Kobilarna Lipica, Lipi-
ca 5, Sežana.

3. Razpisna in projektna dokumentacija
se nahaja na sedežu Kobilarne Lipica. Raz-
pisno dokumentacijo dobite do 11. 10. 1996
od 8. do 14. ure na podlagi predhodne naja-
ve ali po pošti. Za prejem razpisne doku-
mentacije je potrebno dostaviti pisno poob-
lastilo in potrdilo o plačilu stroškov pripra-
ve dokumentacije v višini 10.000 SIT na
žiro račun 51420-603-32751 velja za dela
pod A. Za storitve pod B in C razpisno
dokumentacijo pošljemo brez plačila stroš-
kov.

Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som dajejo dr. Stanko Renčelj (A in B),
Darko Valenčič (C) in Irena Stropnik (D)
po tel. 067/31-541.

4. Ocenjena vrednost del znaša:
A) 3,800.000 SIT,
B) 1,500.000 SIT,
C) 2,000.000 SIT.
5. Predvideni rok začetka del je 21. 10.

1996.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so naslednja:
– ponudbena cena,
– garancijski rok;
– usposobljenost ponudnika predvsem

glede na (lastne) kadre in tehnično oprem-
ljenost;

– reference ponudnika;
– kompletnost ponudbe;
– ponujena garancija za izpolnitev po-

godbenih obveznosti,
– finančni in plačilni pogoji ter delež

zahtevanega avansa;
– dodatne ugodnosti ponudnika,
– najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša ponudba.
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7. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ponudnika oziroma firmo,
– dokazilo o registraciji,
– način plačila,
– osnutek pogodbe,
– rok izvedbe.
8. Ponudbe morajo biti dostavljene v za-

prti kuverti na naslov Kobilarna Lipica, Li-
pica 5, 6210 Sežana, in sicer najkasneje do
ponedeljka 11. 10. 1996 do 12. ure, pri če-
mer velja to tudi za ponudbe poslane po
pošti. Kasneje dostavljene ponudbe ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene ponudniku
neodprte. Na kuverti s ponudbo mora biti
napisan na zgornjem levem vogalu točen
naziv ponudnika, na spodnjem levem voga-
lu pa tekst

“prenova Lipica 2, ponudba – Ne odpiraj
“tabele ponduba – Ne odpiraj”
“računalniška oprema ponudba – Ne od-

piraj”,
“revidiranje ponudba – Ne odpiraj”.
9. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek

14. 10. 1996 ob 13. uri (A), 13.30 (B), 13.45
(C), 14. uri (D).

10. Odpiranje ponudb bo uspešno le v
primeru, da bo naročnik pravočasno prejel
vsaj tri kompletne ponudbe.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pooblastilo za zastopanje pri odpira-
nju ponudb.

12. Naročnik ni dolžan skleniti pogodbe
na podlagi tega razpisa z najugodnejšim ali
katerimkoli ponudnikom oziroma si pridr-
žuje pravico do zmanjšanega obsega del.

Kobilarna Lipica

Ob-4049

Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-
vosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, objavlja
na podlagi zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94) in
v zvezi z odredbo o postopku za izvrševanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona o spre-
membah in dopolnitvah o izvrševanju pro-
računa RS (Ur. l. RS, št. 40/95)

javni razpis
za nabavo birotehnične opreme za

pravosodne organe
I. Predmet razpisa je nakup:
1. Stroji pisalni elektronski – 60 kom.

(okvirna vrednost 4,000.000 SIT),
2. Aparati fotokopirni A4 pod 15 ko-

pij/min – 30. kom. (okvirna vrednost
4,000.000 SIT),

3. Aparati fotokopirni A3, A4 do 15 ko-
pij/min – 10 kom.  (okvirna vrednost
2,300.000 SIT),

4. Stroji za uničevanje dokumentov –
25 kom. (okvirna vrednost 2,600.000 SIT),

5. Telefaksi – 100 kom. (okvirna vred-
nost 2,500.000 SIT),

6. Diktafoni žepni – 100 kom. (okvirna
vrednost 1,500.000 SIT),

7. Diktafoni za reprodukcijo – 30 kom.
(okvirna vrednost 1,300.000 SIT),

8. Diktafoni za snemanje /reprodukcijo
– 80 kom. (okvirna vrednost 5,200.000 SIT).

II. Lokacija dostave: pravosodni organi
v Republiki Sloveniji po razporedu. Cena
dostave in montaže je zajeta v ceni izdelka.

III. Predvideni dobavni rok je takoj po
zaključenem razpisu.

Plačilo po pogodbi kupljenega blaga je v
30 dneh po dobavi. Avansov ni.

IV. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vse ponudbe z opisom blaga in cenami

morajo biti vpisane na obrazcih, ki jih pred-
pisuje naročnik,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom, ki mora vsebovati ceno z vključe-
nim prometnim davkom; cena naj bo fiksna
in oblikovana za plačilo v 30 dneh po
dobavi,

– datum do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– garancijske roke in seznam servisov,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
pondubo.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elemen-
tov iz prve do vključno devete alinee prejš-
njega odstavka, se bodo štele za nepravilno
sestavljene.

V. Pondube morajo prispeti v vložišče
Ministrstva za pravosodje Ljubljana, Župan-
čičeva ul. 3. do 10. oktobra 1996 do 14. ure.

Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako: Ne odpiraj – javni razpis za nabavo
birotehnične opreme za pravosodne organe
št. 403-29/92-04.

Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

VI. Odpiranje ponudb bo 11. oktobra
1996 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
pravosodje v Ljubljani Župančičeva ul. 3, v
sejni sobi v I. nadstropju. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni morajo imeti se-
boj pooblastila za zastopanje. Pri odpiranju
ponudb bodo citirani samo podatki po pred-
pisanih in izpolnjenih obrazcih.

VII. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– roki dobave,
– boljše reference.
VIII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni

v roku do 14 dni od odpiranja pondub.
IX. Dodatna pojasnila in zahtevane

obrazce dobijo ponudniki vsak delovni dan
med 8. in 10. uro pri Gabrijelu Učakarju na
Ministrstvu za pravosodje v Ljubljani na
Župančičevi ul. 3, tel. (061) 17-85-209.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-4050

Javni razpis
LOT WL – sistem meritev nivojev vode

Javni razpis se navezuje na splošno ob-
javo o dobavi opreme za ta projekt v biltenu
Procurement Opportunities, številka 14 iz
meseca maja 1993.

Dravske elektrarne Maribor so od Evrop-
ske banke za obnovo in razvoj dobile poso-
jilo za financiranje Projekta prenove drav-
skih elektrarn.

Dravske elektrarne Maribor vabijo zain-
teresirane ponudnike, da predložijo ponud-

be za dobavo in nadzor montaže naslednje
opreme, ki se financira iz sredstev posojila:

dajalniki nivojev vode, koncentratorji
podatkov, naprave za nadzor, indikatorji ni-
vojev vode in indikatorji položaja zapornic
ter naprave za kontrolo neenakomernega ho-
da zapornic.

Na razpisu za pogodbe, ki jih financira
Evropska banka za obnovo in razvoj, lahko
sodelujejo ponudniki iz vseh držav.

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani ponudniki dobijo na spodaj navede-
nem naslovu ob predložitvi dokazila o pla-
čilu nevračljivega zneska v višini 50 DEM
ali ustreznega zneska v kakšni drugi kon-
vertibilni valuti na račun št.:
51800-620-00016-27620-280-0215/1 pri
Novi kreditni banki Maribor oziroma v pri-
meru plačila v SIT na račun št.
51800-762-99405. Znesek v SIT se izraču-
na po srednjem tečaju Banke Slovenije. Na
plačilnem nalogu mora biti oznaka “Tender
LOT WL”.

Na željo se razpisna dokumentacija lah-
ko pošlje z letalsko pošto (ali s kurirsko
službo) na ponudnikove stroške proti pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu zgornje-
ga zneska. Investitor ne prevzame nobene
odgovornosti za izgubo ali prepozno dosta-
vo pošiljke. Dodatne izvode razpisne doku-
mentacije je možno kupiti pod enakimi po-
goji.

Ponudbo lahko predložijo samo tisti po-
nudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo.

Vsaki ponudbi mora biti priložena po-
nudbena garancija v višini 25.000 DEM ali
v protivrednosti tega zneska v katerikoli va-
luti. Ponudbe morajo biti dostavljene na
spodnji naslov najkasneje do 15. novembra
1996 do 12. ure, ko bodo odprte v prisotno-
sti predstavnikov ponudnikov, ki se želijo
udeležiti odpiranja.

Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
nadaljnje informacije oziroma pregledajo in
prevzamejo razpisno dokumentacijo na na-
slovu: Dravske elektrarne Maribor, Projekt
prenove dravskih elektrarn, Vodstvo pro-
jekta, Obrežna 170, 2000 Maribor, Sloveni-
ja (tel. 062/225-551, faks 062/226-800).

Invitation for Tenders
LOT WL – Water Level Monitoring

System
This Invitation for Tenders follows the

General Procurement Notice for this project
which was published in Procurement Op-
portunities, Issue No. 14 dated May 1993.

Dravske Elektrarne Maribor have recei-
ved a loan from the European Bank for Re-
construction and Development towards the
cost of refurbishment and uprating of the
Drava River Hydro Power Plants.

Dravske Elektrarne Maribor now invite
sealed tenders from suppliers for the con-
tract to be funded from part of the proceeds
of the loan, covering the supply and super-
vision of installation of the following equip-
ment:

water level monitoring transducers, data
processing units, monitoring devices, water
level indicators, and indicators for spillway
gates position and uneven movement con-
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trol, all to be connected to the local control
of operation of three HPPs on the Drava
river.

Tendering for contracts to be financed
with the proceeds of a loan from the Euro-
pean Bank is open to firms from all coun-
tries.

The Tender Documents may be obtai-
ned from the address below upon pay-
ment of a nonrefundable fee of DEM 50
or equivalent in any other convertible
currency to the account No.
51800-620-00016-27620-280-0215/1 with
the Nova Kreditna Banka Maribor, or in
case the payment is effected in SIT (Slove-
nian Tolar), to the account No.
51800-762-99405. The amount in SIT shall
be calculated at the mean daily exchange
rate of the Bank of Slovenia. The payment
slip shall bear the note “Tender Lot WL”.

If requested, the documents can be des-
patched by airmail (courier service) at Ten-
derer’s cost, against previous submission of
the fee payment slip. No liability can be
accepted by the Employer for loss or late
delivery. Additional copies of the Tender
Documents may be purchased under equal
conditions.

Only parties who purchase the tender
documents will be considered eligible to
submit tenders.

All tenders must be accompanied by a
tender security of DEM 25,000.00 or its
equivalent in a convertible currency, and
must be delivered to the address below on
or before November 15, 1996 at 12.00 hrs,
at which time they will be opened in the
presence of the tenderers’ representatives
who wish to attend.

Prospective tenderers may obtain further
information from, and inspect and acquire
the tender documents at the following offi-
ce: Dravske Elektrarne Maribor, Drava Ri-
ver Hydro Power Project, Project Manage-
ment, Obrežna 170, 2000 Maribor, Slovenia
(phone: +386 62 225 551, faks:
+386 62 226 800).

Dravske elektrarne, Maribor

Št. 110-1/95 Ob-4051A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (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), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Predštudija upravičenosti

rekonstrukcije ceste R 301 Peršeti–
Solkan in Šempeter

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2. do 4.  10. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Dževad Kuleno-
vić, dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
3,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 10. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Predštudija
upravičenosti Peršeti-Solkan.”

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-4051B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (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), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Modernizacija reg. ceste
R 342/1265 Poljana–Šentvid – izdelava

idejnega projekta
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2.  do 4.  10. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Karmen Dešman,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 10. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava idej-
nega projekta R 342 Poljana-Šentvid.”

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-4051C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (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), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Projekt PGD, PZI sanacije mostu

čez Vipavo v Mirni na cesti R 306/1047
km 0.500 in most čez Vrtojbico v Mirnu
na R 306/1046 v km 4.750

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

2. Projekt PGD, PZI mostov čez Vo-
glajno in nadvoza čez železnico v Šent-
jurju pri Celju na cesti R 336/1226 – ob-
voznica Šentjur

Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2.  do 4.  10. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Miro Vrbek, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 10. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

“1. Projekt PZI, sanacije mostov čez Vi-
pavo in čez Vrtojbo.” – M.V.

“2. Projekt PGD, PZI mostu čez železni-
co v Šentjurju pri Celju.” – M.V.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-4051Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (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), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava projekta

PGD/PZI za rekonstrukcijo R 314
Kidričeva cesta v Škofji Loki

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2.  do 4.  10. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Saša Kovačič, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
6,380.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 10. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava pro-
jekta PGD, PZI R 314 Kidričeva cesta v
Škofji Loki.” – S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-4051D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (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), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Projekt PGD, PZI

izgradnje cestne povezave Kočevska
reka–Osilnica na odseku Osilnica–Zg.

Čačič
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2.  do 4.  10. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Ladi Wohinz, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 10. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Projekt PGD,
PZI izgradnje cestne povezave Kočevska
reka–Osilnica.” – L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-4051E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (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), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Sanacija opornih zidov na

cesti R 306 odsek 1050 Štanjel–Manče
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 2.  do 4.  10. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Dušan Pirc, gr.
teh. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 10. 1996 do 8.30 v vložišče

Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija
opornih zidov Štanjel–Manče.” – D.P.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 34101-0027/95 Ob-4058

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93) in zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84),
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: sanacija objekta na

Tomšičevi 32
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izvedba nujnih sana-

cijskih del – ojačitev konstrukcije – in zava-
rovanje objekta pred poškodbami na Tomši-
čevi 32 v Kranju – Layerjeva hiša.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
10,000.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu naročnika, soba št. 214/II,
pri R. Starič, v roku 5 dni po objavi v Urad-
nem listu RS, od 8. do 11. ure, kjer ponudni-
ki lahko dobijo vse informacije.

5. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom, dokončanje pa v najkrajšem mož-
nem roku.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– cena, plačilni pogoji, rok izvedbe ter

ostale ugodnosti,
– garancija za kvalitetno opravljeno de-

lo: reference, kadri, opremljenost.
7. Interesenti morajo oddati ponudbe

osebno ali s priporočeno pošiljko, ki mora
prispeti 10. dan od dneva objave razpisa (ali
prvi naslednji delovni dan) do 10. ure, na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, soba št. 214/II, odpiranje ponudb pa bo
istega dne ob 11. uri, v sobi št. 20.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih in pravilno označenih ovojnicah.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v 15 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Mestna občina Kranj

Št. 145/96 Ob-4059

Goriški muzej Nova Gorica – Grad
Kromberk, Grajska 1, objavlja v skladu z
odredbo o pogojih in načinu oddaje del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 24/92)

javni razpis
za izvedbo vzdrževalnih del na objektu

Grad Kromberk v Novi Gorici

Predmet razpisa je izvedba grobih elek-
troinstalacij, vključno z izvedbo alarmnih
naprav ter grobe instalacije ogrevanja in hla-
jenja, skupaj z gradbenimi deli.

1. Lokacija objekta je Grad Kromberk v
Novi Gorici.

2. Predviden rok pričetka del je 5. okto-
ber 1996, dokončanja pa 15. 12. 1996.

3. Merila za izbor ponudnika so: ponud-
bena vrednost, strokovna usposobljenost,
druge ugodnosti.

4. Orientacijska vrednost ponudbe je
17,000.000 SIT.

5. Razpisno dokumentacijo zainteresira-
ni lahko dvignejo na Upravi Goriškega mu-
zeja, Grajska 1, Nova Gorica.

6. Ponudbe se oddajo na naslov: Goriški
muzej, Grajska 1, v roku 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

Goriški muzej

Ob-4060

Mestna občina Maribor, Zavod za var-
stvo okolja, Slovenska 40, Maribor, objav-
lja na podlagi odredbe o postopkih za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izdelavo strokovnih podlag za

evidenco o imetnikih posebnih odpadkov
in nevarnih snovi na območju Mestne

občine Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Za-

vod za varstvo okolja, Slovenska 40, Mari-
bor.

2. Predmet razpisa
Izdelava strokovne evidence o posebnih

odpadkih in nevarnih snoveh na območju
Mestne občine Maribor.

Evidenca se izdela po imetnikih in vse-
buje:

– naziv, naslov, lokacijo v prostoru, kon-
taktne osebe,

– vrsto posebnih odpadkov in nevarnih
snovi, specifikacijo,

– planirane in dejanske letne količine v
obtoku (surovine, odpadi), ravnanje z od-
padki, obstoječi oziroma možni končni na-
čini dispozicije,

– evidenca bo v skladu z računalniško
podporo, ki jo vodi Mestna občina Maribor.

3. Podatki – dokumentacija
Ponudniki lahko dodatne informacije pri-

dobijo pri Čanč, Slovenska 40, tel.
062/20-080 ali 062/20-197.

4. Z izbranim izvajalcem bo predvidoma
sklenjena večletna pogodba. Orientacijska
pogodbena vrednost v letu 1996 je 700.000
SIT.

5. Ponudniki so lahko pravne in fizične
osebe, ki izvajajo ali vodijo projekte, ki so
predmet razpisa.

6. Ponudbi mora biti predloženo:
– dokazilo o imenu, sedežu in matični

številki iz registra organizacij in obrti Za-
voda RS za statistiko in navedbo registrira-
nih dejavnosti. Za fizične osebe tudi osebni
podatki in dokazilo o državljanstvu ter do-
kazilo o izpolnjevanju obveznosti do države;

– ponudnikove predloge strategij in reši-
tve za izvedbo projekta (dolgoročno in ažur-
no vodenje registra ter nadzor);
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– dokumentacija, ki zajema ponudbeno
ceno z roki za plačilo;

– podatki o strokovni usposobljenosti po-
nudnika in kadrovski zasedbi ponudnika;

– podatke o strokovnih referencah na po-
dobnih projektih in kontaktne osebe naroč-
nikov navedenih strokovnih referenc;

– gantogram izvedbe projektne naloge;
– v ponudbi je potrebno navesti končno

obliko poročila (število kopij, obvezna obli-
ka računalniške obdelave).

Ponudnik sme predložiti samo eno po-
nudbo.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Javni razpis – PO in NS
– Ne odpirati”. Na ovojnici mora biti tudi
naslov in telefonska številka ponudnika.

8. Ponudniki morajo oddati ponudbe na
gornji naslov v roku 10 dni od datuma obja-
ve razpisa. Ponudbe se lahko oddajo po po-
šti, vendar morajo prispeti do naročnika naj-
kasneje do roka oddaje.

9. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo izvedla komisija naročnika v roku
3 dni po poteku javnega razpisa ob uri, ki bo
določena naknadno. Pri odpiranju ponudb
so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti pisna
pooblastila.

10. Ponudniki bodo o izboru izvajalca
obveščeni pisno v roku 3 dni od datuma
odpiranja ponudb. Investitor si pridržuje
pravico, da izbere izvajalca tudi na osnovi
ocene o najkompleksnejši vsebini ponudbe
in ocene o referenčnih projektih.

Mestna občina Maribor
Zavod za varstvo okolja

Št. 96/34 Ob-4062

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 31/96
za izbiro izvajalca za dobavo obešal za

bajonete za avtomatsko puško
7,62 mm M 70

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: obešala za bajonete za avto-
matsko puško 7,62 mm M 70.

3. Orientacijska vrednost del: 4,500.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: oktober–november 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 10. 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 11. 10. 1996, po tel.
061/171-20-35, pri Alešu Lebarju.

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 14. 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 31/96 – obešala za bajonete za avtomat-
sko puško”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
1996 ob 12. 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 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 96/34 Ob-4063

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 37/96
za izbiro izvajalca za sanacijo galvane in

sanacijo ter tehnično vzdrževanje
skladiščnih naprav in opreme za
skladiščenje naftnih derivatov

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
A) sanacija galvane v tehničnem zavodu

– Slovenska vas,
B) sanacija in tehnično vzdrževanje skla-

diščnih naprav in opreme za skladiščenje
naftnih derivatov.

3. Orientacijska vrednost del: 30,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: november 1996–maj 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 24. 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 25. 10. 1996, po tel.
061/171-25-82, pri Alenki Lužar.

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 28. 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 37/96 – sanacija in vzdrževanje”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 29. 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 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št.96/34 Ob-4065

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 38/96
za izbiro izvajalca za dobavo torbic za

nošenje okvirov in pribor za avtomatsko
puško 7,62 mm M 70

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: torbice za nošenje okvirov
in pribora za avtomatsko puško 7,62 mm
M 70.

3. Orientacijska vrednost del: 9,900.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: oktober–november 1996.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
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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 10. 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 11. 10. 1996, po tel.
061/171-28-34, pri Alešu Lebarju.

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 14. 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 38/96 – torbice za nošenje okvirov in
pribora za avtomatsko puško”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
1996 ob 13. 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 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 96/34 Ob-4068

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 34/96
za izbiro izvajalca za dobavo tarč iz

lesonita
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: tarče iz lesonita.
3. Orientacijska vrednost del: 6,000.000

SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: oktober 1996 (50% naročenih količin),
februar 1997 (50% naročenih količin).

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 10. 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 11. 10. 1996, po tel.
061/171-23-40, pri Andjelku 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 26, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 14. 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 34/96 – tarče iz lesonita”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
1996 ob 10. 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 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 96/34 Ob-4064

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 35/96
za izbiro izvajalca za dobavo opreme

vojne policije
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
a) alkotest Drager (7 kosov),
b) taktični jopič (100 kosov),

c) kriminalističn kovček (8 kosov).

3. Orientacijska vrednost del:

a) 2,100.000 SIT,

b) 15,000.000 SIT,

c) 1,600.000 SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: oktober–november 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 24. 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 dokumentacije
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 25. 10. 1996 po tel. 061/171-28-34,
pri Alešu Lebarju.

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 28. 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 35/96 – oprema vojne policije”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 29. 10.
1996 ob 9. uri v prostorih Uprave za logisti-
ko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba
št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja ponudb, mo-
rajo 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 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Ob-4086

Retina, Ljubljana, Mestni trg 9, objavlja
na podlagi odredbe o postopkih za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za oddajo del delne in začasne

usposobitve objekta 6/8 v kareju
Metelkova, Ljubljana, izvedba

zaključnih gradbeno-obrtniških del
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1. Naročnik: Retina, Ljubljana, Mestni
trg 9

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
gradbeno-obrtniških del na objektu:

– dobava in montaža stavbnega pohištva
ter obnova obstoječega,

– obnova parketov in izvedba novih par-
ketov ter ostalih tlakov.

3. Razpisno dokumentacijo dobite po
predhodnem dogovoru na tel. 1265-35-76
in 126-35-65 na Retini pri Metki Vedlin
(vsak delovni dan med 9. in 11. uro do
vključno petka 4. 10. 1996) in vplačila 8.000
SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik
nakaže na ŽR 50101-603-0400327. Ogled
objekta je možen po predhodni najavi vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

5. Rok za pričetek del je takoj ob podpi-
su pogodbe.

6. Rok za dokončanje del: v 40 dneh.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– fiksnost cene; skupna cena mora vse-

bovati vse spremljevalne stroške in promet-
ni davek,

– boniteta poslovanja,
– druge ugodnosti (npr. možnost krediti-

ranja),
– garancija za kvaliteto izvedenih del in

opreme,
– cena,
– rok izvedbe in ostale opcije v ponudbi.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
8. Ponudba mora vsebovati naslednjo do-

kumentacijo:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– registracijski listi sodišča,
– inšpekcijsko odločbo o opravilni spo-

sobnosti ponudnika za razpisana dela,
– BON 3,
– reference,
– vzorec pogodbe s pogoji plačila in na-

činom obračuna del,
– razdelan predračun z rekapitulacijo in

jasno skupno bruto ceno,
– cenik za dodatna oziroma režijska de-

la,
– kadrovsko sestavo z odgovorno osebo

in z navedenimi podizvajalci oziroma ko-
operanti,

– terminski plan izvedbe,
– izjavo o zagotavljanju določil iz zako-

na o varstvu pri delu,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih po-

gojev, kot jih določajo predpisi o minimal-
nih standardih zaposlovanja in veljavna
ustrezna kolektivna pogodba,

– izjava, da je ponudnik pregledal objekt
in proučil razmere in pogoje izvedbe del,

– izjavo, da bo celotno izvajanje del za-
varovano tako, da zajema škodo proti tretji
osebi,

– izjavo o garancijskih rokih in načinu
jamstva za odpravo napak,

– akceptni nalog v višini 10% vrednosti
del kot garancijo za resnost ponudbe.

9. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
v okviru spremenjenega pritoka finančnih
sredstev, spremeni obseg del.

10. Rok za oddajo del je do vključno
7. 10. 1996 do 11. ure v prostorih naročnika
osebno ali v istem roku priporočeno po po-
šti. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Javni razpis za objekt
6/8 – Ne odpiraj!”.

11. Javno odpiranje ponudb bo 7. 10.
1996 ob 12. uri v prostorih Retine, v Ljub-
ljani, Mestni trg 9.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.

Retina, Ljubljana

Ob-4067

Občina Radovljica na osnovi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del glavnemu gradbenemu
izvajalcu brez omejitev za izgradnjo

novega vrtca v Begunjah
1. Naročnik: Občina Radovljica, Gorenj-

ska cesta 19, Radovljica.
2. Predmet razpisa: gradnja objekta no-

vega vrtca v Begunjah.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo od dneva razpisa dalje do
vključno 7. dneva po objavi razpisa na na-
slovu: I.RA. Inženiring, Radovljica, Gorenj-
ska cesta 26, pri Ani Čeh, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure po predhodni najavi.

Za dvig omenjene dokumentacije je po-
trebno predhodno vplačilo nepovratnih sred-
stev v višini 50.000 SIT na žiro račun I.RA.
Inženiring Radovljica, št. 51540-601-11945
pri APPNI Radovljica.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom del do-
bijo ponudniki 10 dni po objavi na naslovu
I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenjska ce-
sta 26 (tel. 064/715-452), kontaktna oseba
je Ana Čeh.

4. Predmet razpisa: izbira izvajalca grad-
benih, obrtniških in instalacijskih del ter zu-
nanje ureditve z zunanjimi priključki za iz-
gradnjo objekta novega vrtca v Begunjah.

5. Orientacijska vrednost je 52,000.000
SIT.

6. Predvideni rok pričetka gradnje je no-
vember 1996, predvideni rok dokončanja
maj 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

7.1 funkcionalni ključ in fiksne nespre-
menljive cene v predvidenem roku izgrad-
nje,

7.2 kompletnost ponudbe in reference na
podobnih objektih,

7.3 ponudbena cena – način plačila,
7.4 boniteta ponudnika,
7.5 garancija za opravljena dela,
7.6 rok izvedbe,
7.7 opcija ponudbe,
7.8 reference podizvajalcev.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki

z lastno gradbeno operativo.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! po-
nudba za gradnjo novega vrtca v Begunjah”.

9. Rok prispetja ponudbe je do 28. okto-
bra 1996 do 12. ure na naslov I.RA. Inženi-
ring Radovljica, Gorenjska c. 26.

Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpi-
ranju ponudbe, morajo pred odpiranjem
predložiti pisno pooblastilo.

Javno odpiranje ponudb bo 28. oktobra
1996 ob 13. uri v mali sejni dvorani Občine
Radovljica, Gorenjska c. 19.

10. Ponudba mora vsebovati:
10.1 Firmo oziroma ime ponudnika.

10.2 Izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni.

10.3 Ponudbeni predračun na original-
nih, od pooblaščenega predstavnika naroč-
nika, žigosanih popisih, z izjavo, da je po-
nudnik pripravljen izvesti pogodbena dela
po sistemu “funkcionalni ključ v roke” za
fiksno nespremenljivo ceno do predvidene-
ga roka dokončanja gradnje.

Prometni davek mora biti prikazan pose-
bej in zajet v ceni ponudbe.

V ponudbi mora biti posebej navedena
opcija ponudbe, ki ne more biti krajša od 60
dni.

10.4 Seznam referenc na podobnih ob-
jektih.

10.5 Podpisan osnutek pogodbe.

10.6 Poimenski seznam kadrov, ki bodo
vodili gradnjo, z navedbo izobrazbe in dru-
gih podatkov.

10.7 Poimenski seznam podizvajalcev
pri gradnji (s potrdili o registraciji) in njiho-
ve reference.

10.8 Manipulativne stroške ponudnika
pri zagotovitvi del podizvajalcev.

10.9 Operativni terminski plan s predvi-
deno dinamiko financiranja.

10.10 Shemo ureditve gradbišča in she-
mo dostavnih poti na gradbišče.

10.11 Druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

10.12 Izjavo, da je ponudnik seznanjen s
terenskimi, geološkimi razmerami in z ob-
segom del, ter da jih je sposoben izvesti v
navedenih terminih.

10.13 Izjavo, da je seznanjen s tehnično
dokumentacijo in da z njo soglaša.

10.14 Potrjen obrazec BON 1, BON 2 ali
BON 3, ne starejši od 30 dni.

10.15 Bianco menico v višini 10% po-
nudbenih del, kot garancijo za resnost po-
nudbe.

10.16 Izjavo ponudnika, da prevzema
operativno koordinacijo izvajanja del na ob-
jektu tudi z izvajalcem opreme.

10.17 Podpisane razpisne pogoje inve-
stitorja.

10.18 Druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

11. O izboru bodo ponudniki seznanjeni
v zakonitem roku.

Upoštevali bomo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.

Prepozno prispele ponudbe bomo vrača-
li neodprte.

Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom ne sklene pogodbe ne
glede na razloge, oziroma da sklene pogod-
bo z izbranim ponudnikom po fazah del ali
v zmanjšanem obsegu.

Občina Radovljica
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Št. 2154 Ob-4069

V okviru Nacionalnega raziskovalnega
programa in za zagotovitev raziskovalne
opreme, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana,
Jamova 39, objavlja

javni razpis
Predmet razpisa je nakup opreme po na-

slednji specifikaciji:
1. Analizator mehanskih lastnosti trdih

prevlek pri visokih temperaturah:
– precizna mikrotehtnica (občutljivost

0,1 mikrogram, obseg merjenja do 2000 g,
linearnost 1 mikrogram),

– precizni merilnik hrapavosti površin
(dolžina meritve 50 mm, vertikalni obseg
150 mikronov pri resoluciji 2,5 nm, pomič-
na miza – stabilna igla, optična povečava
600×).

Kontaktna oseba je dr. B. Navinše tel.
177-3278.

2. Sistem za optično mikroskopijo:
– optični mikroskop z odbojno in pre-

sevno svetlobo,
– polarizacijski mikroskop s presevno ali

odbojno svetlobo.
Kontaktna oseba je dr. D. Sušnik tel.

177-3489.
3. Eksperimentalna fizika osnovnih del-

cev:
– 0 grafičnih X terminalov,
– delovna postaja,
– 5 disketnih enot vsaka do kapacitete

5 GB,
– magnetna tračna enota,
– laserski tiskalnik.
Kontaktna oseba je dr. Vlado Cindro tel.

177-3726.
4. Optični sistem za določanje dvolom-

nosti kristalov:
– He-Ne laser z valovno dolžino 543,5

nm in močjo 1.5 mW,
– ITC 503 digitalni temperaturni kontro-

ler z dodatki,
– fotodiodni detektor s pasovno širino

1 Mhz in enoto za obdelavo signalov za fo-
toelastični modulator,

– dvokanalni DSP fazno občutljivi de-
tektor 0.01 Hz do 100 kHz s programsko
opremo in IEEE-488 kartico.

Kontaktna oseba je dr. I. Muševič tel.
177-3572.

5. Merilni sistem za analizo elektronskih
vezij:

– digitalni osciloskop 2 kanala, 500 Mhz
ali digitalni osciloskop 4 kanali, 100 Mhz,

– generator električnih signalov 50 Mhz,
– precizni digitalni multimeter – natanč-

nost 4 ppm za upornost od 0 do 500 kOhm.
Kontaktna oseba je mag. B. Marin

177-3748.
6. Merilni sistem za kompenzacijo

He-Ne laserja:
– celica za trojno točko vode +0.0001 °C,
– galijeva celica s standardom

29.7646 °C,
– standardna Pt uporovna sonda,
– standardna termistorska temperaturna

sonda.
Kontaktna oseba je mag. B. Marin

177-3748.
7. Polarizacijski mikroskop:
– povečava do 500×, objektivi 5×, 10×,

20×, 50×, z dolgo delovno razdaljo,
– nastavljivi analizator 360 °,

– fazni kompenzator,
– osvetlitev 100 W,
– fotomikrografski sistem,
– video kamera, barvna, 752×582, 460

črt,
– video rekorder in monitor,
– temperaturno stabilizirana mizica od –

50 °C do 350 °C, temperaturna stabilizacija
0.1 °C,

– kartica za zajemanje video signala.
 Kontaktna oseba je dr. M. Čopič tel.

177-3445.
8. Krio-sistem: pretočni He krio-sistem

z možnostjo regulacije temperature od 380
K do 4.2 K:

– turbo molekularna črpalka z merilcem
vakuuma,

– elektrometer z možnostjo meritev do
picoamperov (pA) ter programabilni tokov-
ni izvor,

– digitalni osciloskop (1GHz),
– translatorji in mehanika za montažo

kriostata v spektrometer,
– avtonomni digitalni fazni detektor.
Kontaktna oseba je dr. D. Mihailovič tel.

177-3729.
9. PE MAS enota za NMR:
– frekvenčni izvor,
– RF modulator in detektor,
– RF oddajnik,
– dvojno-resonančna MAS sonda ter ra-

čunalniški sistem za snemanje NMR signa-
lov.

Kontaktna oseba je dr. J. Dolinšek tel.
177-3740.

10. Plinski kromatograf z masno selek-
tivnim detektorjem in detektorjem za zajet-
je elektronov (GC-MSD, GC-ECD).

Kontaktna oseba je dr. H. Leskovšek tel.
177-3434.

11. Delovna postaja:
– hitrost procesorja nad 350 (specint92)

in 450 (specfp92),
– velikost dinamičnega spomina več kot

128 Mb,
– velikost diskov več kot 4Gb.
Kontaktna oseba je dr. Ivan Kobal tel.

177-3239.
12. Zračno hlajeni He-Ne laser (633 nm)

25 mW ter Renishaw laser (782 nm) 25 mW.
Kontaktna oseba je dr. B. Žemva tel.

177-3540.
13. Sistem za načrtovanje zahtevanega

vodenja redundantnih robotov:
– delovna postaja začetnega razreda pri-

merna za načrtovanje in analizo mehaniz-
mov ali dograditev postaje HP 715/50 Mhz
s 64 MB pomnilnika z grafiko CRX-24Z v
postajo HP 715/100XC z grafiko
HCRX-24Z s 128 MB pomnilnika,

– delovna postaja srednjega razreda pri-
merna za CAD in animacije v okvirni konfi-
guraciji:

pomnilnik 128 MB, disk 4 GB, CD po-
gon, 3 D grafični podsistem s 24 bitnim Z
pomnilnikom, 19 do 21 palčni monitor, si-
stemska programska oprema,

– programski sistem za načrtovanje in
analizo mehanizmov in njihovih komponent
v okvirni konfiguraciji:

– geometrijski modelirnik,
– opis mehanizmov,
– tolerančna analiza,
– sestavljanje in analiza modela končnih

elementov,

– analiza in optimizacija dinamike,
– izdelava dokumentacije.
Kontaktna oseba je dr. A. Ružič tel.

177-3407.
14. Eksperimentalni laboratorij za ATM

omrežja:
– ATM stikalo – 1 kos,
– ATM omrežna kartica – 4 kosi,
– Sun Sparc delovna postaja – 1 kos,
– Parallax video kartica – 2 kosa,
– Avdio oprema – 2 kosa,
– Video oprema – 2 kosa,
– Video projektor – 1 kos.
Kontaktna oseba je D. Gabrijelčič tel.

177-3758.
15. Mikroskop na atomsko silo – dodatki:
– piezoelektrična glava APSA-0050 SA

za kontaktno in brezkontaktno snemanje po-
vršin,

– APCT-1000 kontroler,
– skenirna celica za Nanoscope III za

opazovanje bioloških površin.
Kontaktna oseba je dr. I. Muševič tel.

177-3572.
Ponudbe morajo vsebovati podatke o ga-

ranciji in servisu, predviden dobavni rok,
plačilne pogoje (po možnosti različne opci-
je).

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
mo upoštevali:

– celovitost ponujene opreme,
– pogoje garancije, vzdrževanja in ser-

visiranja,
– pogoje postavitve opreme in usposab-

ljanje sodelavcev Institut “Jožef Stefan” za
delo na njej,

– ceno opreme in plačilne pogoje,
– poslovne reference.
Rok za sprejemanje ponudb je 11. 10.

1996 s priporočeno pošiljko na naslov: In-
stitut “Jožef Stefan” Jamova 39, 1000 Ljub-
ljana ali osebno v vložišče Instituta “Jožef
Stefan”.

Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “za razpis – ne odpira-
ti”.

Odpiranje ponudb bo 15. 10. 1996 ob 10.
uri v sejni sobi Instituta “Jožef Stefan”. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
177-33-10.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 14 dni od dneva odpiranja ponudb.

Institut “Jožef Stefan”
Ljubljana

Ob-4070

Aerodrom Ljubljana, p.o., Brnik na pod-
lagi 53. člena zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84) in pravilnika o načinu
in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l.
SRS, št. 27/85) objavlja

natečaj
o primernosti izvajalcev za izvedbo
tehničnega varovanja v integralnem

varnostnem sistemu Aerodroma
Ljubljana

1. Investitor: Aerodrom Ljubljana, Br-
nik-Aerodrom.

2. Predmet natečaja: izvedba tehničnega
varovanja v integralnem varnostnem siste-
mu Aerodroma Ljubljana.
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3. Lokacija objektov: Letališče Ljublja-
na, Brnik.

4. Orientacijska vrednost del: 60,000.000
SIT (1. faza).

5. Predvideni rok izvajanja del: marec
1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– organizacijska in kadrovska struktura,
– boniteta ponudnika,
– reference ponudnika,
– garancijska doba opreme,
– pogoji servisiranja v garancijski dobi,
– pogoji rednega vzdrževanja sistema po

preteku garancijske dobe,
– licenca ZRSZV za tehnično varovanje.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,

ki bodo zagotavljali možnost izvedbe celot-
nega sistema tehničnega varovanja.

7. Ponudniki dvignejo razpisno gradivo
po predhodni najavi na tel. 064/261-380
(Rado Pirc-Aeroinženiring) in ob predloži-
tvi potrdila o plačilu stroška izdelave razpi-
sne dokumentacije v višini 10.000 SIT na
žiro račun 51500-601-15970. Na istem na-
slovu dobijo tudi vse dodatne informacije.

8. Interesenti morajo ponudbe poslati
priporočeno po pošti na naslov Aerodrom
Ljubljana-Aeroinženiring, Brnik 130a, 4210
Brnik-Aerodrom ali oddati osebno v tajniš-
tvu Aeorinženiringa na letališču Brnik.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 29. 10. 1996 do 11.30.

Vsaka ponudba mora biti oddana v zape-
čateni kuverti z oznako “Za natečaj – var-
nost – Ne odpiraj”.

9. Odpiranje ponudb bo 29. 10. 1996 ob
12. uri v konferenčni sobi pristaniške stav-
be na letališču Brnik.

10. Razpisna komisija bo nekompletne
ponudbe ob odpiranju izločila iz nadaljnje
obravnave in jih vrnila ponudnikom kot ne-
veljavne.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Aerodrom Ljubljana

Št. 45/96 Ob-4071

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, 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)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del
strehe na objektu Ljubljanska 39 v

naselju Šmarje–Sap v Občini Grosuplje
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, 1290 Grosuplje, ki jo zastopa žu-
pan Rudolf Rome, dipl. inž.

2. Predmet razpisa: obnova strehe na ob-
jektu Ljubljanska 39 v naselju Šmarje – Sap.

Obnova vključuje dela, navedena v po-
pisu del, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

3. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije za izdelavo ponudbe so na vo-
ljo vsak delovni dan od 8. do 10. ure na
Uradu za komunalno infrastrukturo Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, pri
Mariji Likovič, tel. 761-211.

Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo dvigniti razpisno do-
kumentacijo.

4. Orientacijska vrednost del je
2,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del je 30. oktober
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki lahko bistveno

vplivajo na celovito realizacijo del.
7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-

be, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti, zalepljeni z le-
pilnim trakom, preko katerega je žig ponud-
nika, na Urad za komunalno infrastrukturo
Občine Grosuplje, najkasneje do četrtka,
10. 10. 1996 do 8.30.

Sprednja stran kuverte mora biti oprem-
ljena z naslovom Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje in oznako “Ponudba za
obnovo strehe – Ne odpiraj”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
10. 10. 1996 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje (II.
nadstropje).

Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti pismeno pooblastilo ob pri-
četku javnega odpiranja ponudb.

9. O izidu javnega razpisa bodo udeleže-
ni ponudniki obveščeni v 10 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Grosuplje

Št. 045-05/93-1/10 Ob-4080

Državni zbor Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Šubičeva 4, objavlja na podlagi 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 1996 (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)

javni razpis
za generalno obnovo jakotočnega

elektronapajanja objektov Državnega
zbora Republike Slovenije

1. Naročnik: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

2. Predmet: posodobitev in povečanje
zmogljivosti sistema elektronapajanja v
zgradbah DZ RS na lokacijah Šubičeva 4 in
Tomšičeva 5.

Tehnično-tehnološke enote sistema so
naslednje:

1. Gradbeno inštalacijska dela v zvezi
z adaptacijo prostora za bodočo transforma-
torsko postajo na lokaciji Tomšičeva 5.

Orientacijska vrednost: 16 mio SIT.
2. Dobava in montaža opreme za

transformatorsko postajo moči 1000 kVA,
I. faza: 1 × 630 kVA.

Orientacijska vrednost: 27 mio SIT.
3. Dobava in montaža dieselelektrič-

nega agregata moči 560 kVA, vključno s
kabelsko povezavo med Kulturnim in kon-
gresnim  centrom  Cankarjev  dom  in  Dr-
žavnim  zborom  RS  ter  strojnimi  instala-
cijami.

Orientacijska vrednost: 45 mio SIT.
4. Dobava in montaža sistema za brez-

prekinitveno napajanje infosistema moči
2 × 60 kVA, vključno s pripadajočim razvo-
dom.

Orientacijska vrednost: 25 mio SIT.
5. Dobava in montaža glavnega raz-

delilnega polja ter izvedba nizkonapetost-
nega energetskega razvoda.

Orientacijska vrednost: 10 mio SIT.
3. Skupna orientacijska vrednost znaša

123 mio SIT.
4. Rok
Predviden pričetek del je druga polovica

novembra 1996.
Predviden zaključek del je do konca mar-

ca 1997.
5. Ponudniki dieselelektričnega agrega-

ta so dolžni odkupiti, demontirati in odpe-
ljati obstoječa dieselelektrična agregata mo-
či 100 in 125 kVA, ki se nahajata na lokaci-
jah Šubičeva 4 in Tomšičeva 5.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente in dokumentacijo:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– obrazce BON-1 in BON-2 oziroma

BON-3 (APP),
– odločbo o dovoljenju za opravljanje

dejavnosti,
– referenčno listo podjetja in morebitnih

podizvajalcev po posameznih tehnično-teh-
noloških enotah,

– osnutek pogodbe, ki mora biti v celoti
usklajen s ponudbo,

– ceno v tolarjih, s posebej navedenim
zneskom prometnega davka,

– osnutek okvirnega terminskega plana,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 5% od ponudbene vrednosti,
– način zavarovanja izpolnitve v obliki

izjave o predložitvi bančne garancije za do-
bro izvedbo del v višini 20% od ponudbene
vrednosti ob podpisu pogodbe,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb,

– dinamiko obračunavanja del,
– poimenski seznam strokovnjakov in

njihovih kvalifikacij,
– izjava o odkupu in odvozu obeh starih

dieselelektričnih agregatov z navedbo cene
odkupa,

– ime pooblaščene osebe ali službe po-
nudnika, ki bo tolmačila ponudbo,

– morebitne dodatne ugodnosti.
Obrazci registracije, obrazci BON-1 in

BON-2 oziroma BON-3 (APP) ne smejo biti
starejši od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da po-
nudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.

7. Po končanih montažnih delih in poiz-
kusnem zagonu je potrebno izdelati projekt
izvedenih del (PID).

8. Ponudbe, ki bodo predvidele predpla-
čilo višje kot 25% ponudbene vrednosti, se
pri izbiri ne bodo upoštevale.

Ponudnik, ki bo zahteval predplačilo,
mora ponudbi priložiti pisno izjavo, da bo
za celoten znesek predplačila ob podpisu
pogodbe predložil poroštveno izjavo banke,
skladno s prilogo št. 2 navodila o izvrševa-
nju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96).

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.
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Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov ali le
za posamezne tehnično-tehnološke enote.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev po posameznih tehnično-tehno-
loških enotah,

– reference oziroma kvaliteta proizvajal-
ca opreme po posameznih tehnično-tehno-
loških enotah,

– ponudbena cena specificirana po posa-
meznih tehnično-tehnoloških enotah in pla-
čilni pogoji,

– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost ponudnika po posameznih
tehnično-tehnoloških enotah,

– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-
no izkazujejo stanje ponudnika,

– rok izvršitve razpisanih del,
– oddaljenost ponudnika in morebitnih

podizvajalcev od lokacije obnove,
– cena odkupa in odvoza obeh starih die-

selelektričnih agregatov,
– morebitne dodatne ugodnosti.
Komisija si pridržuje pravico izbire, da

odda vsa razpisana dela enemu izvajalcu ali
dele posameznim izvajalcem.

V primeru oddaje del večim izvajalcem
bo s strani naročnika določen koordinator
montažnih del.

Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-
godnejša.

10. Ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbenega zneska z izjavo, da
jo naročnik lahko vnovči v primeru, ko iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe.

Poleg tega mora predložiti izjavo o pred-
ložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
del v višini 20% od ponudbene vrednosti ob
podpisu pogodbe.

11. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj, ponudba! Javni razpis št.
045-05/93-1/10, Generalna obnova jakotoč-
nega elektronapajanja objektov Državnega
zbora Republike Slovenije”.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti do vključno
28. 10. 1996 do 12. ure, na naslov: Državni
zbor Republike Slovenije, Komisija za vo-
denje postopka javnega razpisa za general-
no obnovo jakotočnega elektronapajanja ob-
jektov Državnega zbora Republike Sloveni-
je (Matjaž Vovk), Šubičeva 4, Ljubljana.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

12. Odpiranje ponudb bo 29. 10. 1996
ob 9. uri, v prostorih Državnega zbora RS,
Ljubljana, Šubičeva 4.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

13. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami raz-
pisa.

Nepravočasno prispele ponudbe, nepra-
vilno opremljene oziroma oddane ponudbe
bo komisija neodprte vrnila ponudnikom.

14. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo od ponedeljka, 30. 9. 1996
do vključno petka, 4. 10. 1996, vsak dan od

10. do 12. ure dopoldan, v recepciji Držav-
nega zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana, ob
predložitvi pooblastila za dvig razpisne do-
kumentacije, v dveh izvodih in dokazila o
plačilu 70.000 SIT za režijske stroške na
žiro račun Državnega zbora RS, št.
50100-637-55237, sklic ELE.

Strokovne informacije in pojasnila bo na-
ročnik posredoval na skupnem sestanku z
vsemi zainteresiranimi ponudniki, ki bo
7. 10. 1996 ob 9. uri, v prostorih Državnega
zbora RS.

V okviru sestanka bo organiziran tudi
ogled objektov.

15. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

16. Dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri Ivanu Polzelniku, tel.
061/1761-156, vsak delovnik od 9. do 11.
ure dopoldan.

Št. 045-05/93-1/11 Ob-4081

Državni zbor Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Šubičeva 4, objavlja na podlagi 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 1996 (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)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za preureditev velike

dvorane Državnega zbora na Šubičevi
ulici št. 4 v Ljubljani

1. Naročnik: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

2. Predmet razpisa je izvedba preuredi-
tve velike dvorane v zgradbi Državnega zbo-
ra na Šubičevi ulici št. 4 v Ljubljani, ki
vključuje izvedbo gradbeno-obrtniških in in-
stalacijskih del, dobavo in montažo opreme
po načinu “ključ v roke” in na podlagi fik-
sno določenih cen.

3. Ponudniki morajo izdelati ponudbe lo-
čeno po segmentih del.

Ponudnik lahko odda ponudbo za en seg-
ment, več segmentov ali za vse segmente
dela.

Dela so razdeljena na naslednje segmen-
te:

I. segment:
– nova talna konstrukcija parterja, bal-

kona in galerij,
– izdelava tlakov v dvorani, na balkonu,

galerijah in predprostoru,
– prenova stenskih in stropnih lesenih

oblog z akustičnimi elementi,
– vsa gradbena in ostala dela za razvod

instalacij;
II. segment:
– izdelava električnih instalacij za moč

in razsvetljavo brez stikalnih in regulacij-
skih naprav ter priključka na napajanje,

– izdelava šibko točnih razvodov za si-
stem glasovanja, prevajanja, izvočenja in
RC mrežo,

– izdelava sistema protipožarne zaščite,
– izdelava razvodov za potrebe radia in

televizije;
III. segment:
– izdelava instalacij za prezračevanje in

klimatizacijo brez priprave pohlajene vode
in toplotne podpostaje,

– izdelava  vodovodne  in  hidrantne
mreže;

IV. segment:
– izdelava in montaža lesenega pohištva

(klopi, mize...);
V. segment:
– izdelava in montaža sedežnega pohiš-

tva (stoli...);
VI. segment:
– izdelava in montaža specialne opreme

(državni simboli, lestenec...).
Podrobnejši obseg in drugi podatki o de-

lih in opremi so navedeni v razpisnem gra-
divu.

4. Orientacijska vrednost celotnega na-
ročila znaša 210,000.000 SIT.

5. Roki
Predviden pričetek pogodbenih del je

1. 11. 1996.
Predviden zaključek vseh del je konec

februarja 1997.
Podrobnejši terminski plan je sestavni

del razpisnega gradiva.
6. Ponudniki morajo predložiti nasled-

nje podatke in izjave:
– firmo oziroma ime in naslov ponudni-

ka,
– overjen izpisek iz sodne registracije

ponudnika,,
– odločbo o dovoljenju za opravljanje

dejavnosti,
– finančne pokazatelje na obrazcih BON,

ki ne smejo biti starejši od objave tega raz-
pisa v Uradnem listu RS,

– navedbo podizvajalcev,
– referenčno listo podjetja in morebitnih

podizvajalcev,
– osnutek pogodbe,
– roki izvršitve del po posameznih seg-

mentih,
– ceno v SIT po posameznih segmentih

del, specificirana po posameznih elementih
del in opreme oziroma materiala in dinami-
ko obračunavanja del,

– ime pooblaščene osebe, ki bo tolmači-
la ponudbo.

7. Ponudbe, ki bodo zahtevale predpla-
čilo večje kot 25% ponudbene vrednosti, se
pri izbiri ne bodo upoštevale.

Ponudnik, ki bo zahteval predplačilo,
mora ponudbi priložiti pisno izjavo, da bo
za celoten znesek predplačila ob podpisu
pogodbe predložil poroštveno izjavo ban-
ke,  skladno  s  prilogo  št. 2  navodila  o
izvrševanju  proračuna  (Ur.  l.  RS,  št.
13/96).

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– popolna skladnost predložene ponud-
be z razpisnimi pogoji naročnika, določeni-
mi v tem razpisu in razpisnem gradivu,

– ponudbena cena specificirana po posa-
meznih segmentih in elementih del oziroma
opreme,

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev za vsak segment del posebej,

– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost za vsak segment del pose-
bej,

– skladnost  z  zahtevano  kvaliteto  op-
reme,

– razmerje med ponujeno kvaliteto in ce-
no del oziroma opreme,

– rok popolne izvršitve posameznih seg-
mentov oziroma vseh razpisanih del,
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– oddaljenost ponudnika in morebitnih
podizvajalcev od lokacije gradnje,

– dolgoročno  finančno  stanje  ponud-
nika.

Naročnik si pridržuje pravico, da odda
razpisana dela po posameznih segmentih
skupaj enemu izvajalcu ali da ne odda posa-
meznih ali nobenega od razpisanih segmen-
tov del. Najcenejša ponudba ni nujno naju-
godnejša.

9. Ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbenega zneska z izjavo, da
jo naročnik lahko vnovči v primeru, ko iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe. Garan-
cija mora biti sestavljena skladno z obraz-
cem v razpisni dokumentaciji.

Najkasneje do sklenitve pogodbe mora
izbrani ponudnik predložiti bančno garanci-
jo za izpolnitev pogodbenih obveznosti v
višini 20% od pogodbene vrednosti.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo od ponedeljka, 30. sep-
tembra 1996 do vključno petka, 4. oktobra
1996, vsak dan od 8. do 14. ure, v prostorih
naročnika, Šubičeva 4, Ljubljana.

Strokovne informacije in pojasnila bo na-
ročnik posredoval na skupnem sestanku z
vsemi zainteresiranimi ponudniki, ki bo 8.
oktobra 1996 ob 8. uri, v prostorih naročni-
ka. V okviru sestanka bo organiziran tudi
ogled objekta – mesta prenove.

11. Rok za izdajo ponudb: ponudbe mo-
rajo biti v zaprtem ovitku z napisom “Ne
odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca za
izvedbo preureditvene velike dvorane Dr-
žavnega zbora” in naslovljene na naslov:
Državni zbor Republike Slovenije, Šubiče-
va 4, Ljubljana. Rok za oddajo ponudb je
28. oktober 1996 do 12. ure, osebno ali v
vložišču naročnika.

Ponudnik lahko odda ponudbo tudi pri-
poročeno po pošti, vendar mora prispeti do
naročnika v navedenem roku.

Na kuverti mora biti navedena firma ozi-
roma ime in točen naslov ponudnika.

Nepravočasno prispele ponudbe, nepra-
vilno opremljene oziroma oddane, bo komi-
sija neodprte vrnila ponudnikom.

12. Odpiranje ponudb bo javno dne 28.
oktobra 1996 ob 12.30, v prostorih naročni-
ka na Šubičevi 4 v Ljubljani.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo pred odpiranjem ponudb predložiti pisna
pooblastila.

Državni zbor Republike Slovenije

Št. 40310-68/96 Ob-4083

Javni razpis
za nabavo opreme na atletskem stadionu

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Zavod za šport, Vita –
Kraigherja 8, Maribor.

2. Predmet razpisa
I varianta – nabava tekmovalnih ovir –

90 kom,
– štartni bloki – 10 kom,
– stojala za skok s palico – 1 par.
II. varianta – nabava varovalne konstruk-

cije za mete z mrežo (disk, kladivo) – 1
komplet.

3. Orientacijska vrednost za varianto I in
varianto II je po 1,500.000 SIT.

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu morajo predložiti naslednje po-
datke:

– firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti,

– dosedanje reference ponudnika,
– jamstvo za kvaliteto ponujene opreme.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– zagotovitev fiksne cene,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– opcija ponudbe, rok dobave,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti.
6. Naprave morajo ustrezati pravilom

IAAF za mednarodna tekmovanja.
7. Komisija bo obravnavala le ponudbe,

ki bodo prejete pravočasno in bodo oprem-
ljene v skaldu z zahtevami tega razpisa.

8. Ponudba je lahko dana posebej za va-
rianto I in varianto II, v zaprti kuverti na
kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj – po-
nudba za nabavo opreme za atletski sta-
dion”.

9. Ponudbe morajo prispeti na naslov
Mestna občina Maribor, Zavod za šport, Vi-
ta Kraigherja 8, Maribor do 7. oktobra 1996
do 12. ure.

10. Odpiranje ponudb bo 8. oktobra 1996
ob 9. uri v prostorih Zavoda za šport, Vita
Kraigherja 8, Maribor.

11. Vse dodatne informacije dobite pri
Kosi Marjanu na tel. 27-779.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da za-
radi morebitnega likvidnostnega pomanjka-
nja sredstev ne sklene pogodbe z izbranim
ponudnikom.

Mestna občina Maribor
Zavod za šport

Ob-4084

Mestna občina Maribor, Javni zavod
športni center Maribor, Koroška c. 33, Ma-
ribor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca in dobavitelja opreme

za dezinfekcijo vode na kopališču
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Javni zavod Športni center Maribor, Koroš-
ka c. 33, Maribor.

2. Predmet razpisa: obnova klorne po-
staje na letnem kopališču TAM in zimskem
kopališču Pristan.

3. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji in vsemi ostalimi podatki o obnovi
klorne postaje na kopališčih lahko ponudni-
ki dobijo od 30. 9. 1996 do 4. 10. 1996 od 8.
do 10. ure v prostorih Športnega centra Ma-
ribor, Koroška c. 33, 2000 Maribor ali po
tel. 062/126-740 pri Bogdanu Čepiču, di-
rektorju javnega zavoda.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,000.000 SIT.

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke:

– firmo, oziroma ime ponudnika in na-
slov,

– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejša od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti,

– dosedanje reference ponudnika,
– izjavo, da bo pred podpisom pogodbe

zavaroval avans z bančno garancijo,
– podatke o podizvajalcih,
– garancijo za kvaliteto ponujene opre-

me,
– izjavo, da se strinja z razpisnimi pogo-

ji.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– kvaliteta opreme (referenčna lista že

vgrajene opreme),
– zagotovitev fiksnih cen,
– opcija ponudbe in rok dobave,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
7. Predviden rok za dokončanje del je

november 1996.
8. Komisija bo obravnavala le ponudbe,

ki bodo prejete pravočasno in bodo oprem-
ljene v skladu s ponujenimi razpisnimi po-
goji.

9. Rok za oddajo ponudb je 10. oktober
1996 do 12. ure na naslov: Javni zavod
Športni center Maribor, Koroška c. 33, 2000
Maribor.

10. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena z “Ne odpiraj” – javni razpis za ob-
novo strojnice kopališča.

11. Komisija bo zbrane ponudbe odprla
v petek, 11. oktobra 1996 ob 10. uri v sejni
sobi Športnega centra Maribor, Koroška c.
33.

12. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru spremembe glede na finančno spo-
sobnost investitorja ne sklene pogodbe ali
pa da jo sklene z izbranim izvajalcem v
zmanjšanem obsegu.

13. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v roku 10 dni od odpiranja ponudb.

Mestna občina Maribor
Javni zavod Športni center Maribor

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-4085

V sklicu skupščine delničarjev BTC,
d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53
z dne 20. IX. 1996, Ob-2806 se popravi:

1. V poglavju I., pod “A. Sprejem sklepa
o zmanjšanju kapitala družbe” se:

– v točki 3. besedilo “zamenjave delnic”
nadomesti z besedilom “1. 1. 1996”.

– v točki 4. besedilo “ na dan vpisa skle-
pa o zmanjšanju osnovnega kapitala” nado-
mesti z besedilom “na dan objave”.

2. V poglavju I , pod “B .Sprejem sklepa
o izdaji obveznic” se:

– v točki 1. številka “33,983.589” nado-
mesti z novo številko in sicer “34,000.000“.
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– v točki 1. se za besedilom 12 let črta
beseda “in”

– v točki 1. se za “ 14 “ prečrta znak
pika.

– v točki 5. se drugi stavek pravilno gla-
si: Vrednost nepremičnin, ki so dane v za-
stavo, za najmanj 40% presega vrednost
celotne emisije obveznic.

3. V poglavju I v celoti izpade besedilo
pod “C. sprejem sklepa o razporeditvi
sredstev osnovnega kapitala v zakonske
rezerve”.

4. V poglavju II.pod “A sprejem sklepa
o povečanju osnovnega kapitala”, se bese-
dilo v celoti spremeni in se nadomesti s
sledečim besedilom:

Predlog sklepa: s ciljem uskladitve no-
minalne vrednosti delnice glede na zmanj-
šano kupno moč tolarja in upoštevaje do-
bičke preteklih let, se poveča osnovni kapi-
tal. Osnovni kapital družbe se poveča tako,
da se poveča nominalna vrednost ene delni-
ce od 6.000 SIT na 8.000 SIT.Osnovni kapi-
tal družbe se tako poveča od 3.604,398.000
SIT na 4.805,864.000 SIT. To povečanje
osnovnega kapitala se izvrši s pripisom:

– deleža revalorizacijskega popravka v
vrednosti 1.126,657.000 SIT,

– prenesenega dobička iz leta 1995 v
vrednosti 38,000.000 SIT,

– dela sklada lastnih delnic v vrednosti
36,809.000 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 za-
menja 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.

5. V poglavju II. v celoti izpade besedilo
pod “B. sprejem sklepa o razporeditvi za-
konskih rezerv”.

6. V poglavju II. se točka točka “C“
preimenuje v točko “B”.

BTC, d.d., Ljubljana
Predsednik Uprave

Št. 3043/96 Ob-2886

Uprava in nadzorni svet LIP Pohištvo,
d.d., Liptovska ul. 34, Slovenske Konjice,
vabita v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 in v skladu s
statutom) na

1. redno sejo skuščine
delničarjev LIP Pohištvo predelava lesa

in trgovina, d.d., Slovenske Konjice,
Liptovska ul. 34, Slovenske Konjice
Okrožno sodišče v Celju je dne 11. 6.

1996 registriralo LIP Pohištvo delniško
družbo in s tem potrdilo uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, kar je vpisano
v sodni register s sklepom Srg 96/00271,
številko vložka 1/02945/00.

Skupščina delniške družbe bo dne, 26.
oktobra 1996 ob 10. uri, v Slovenskih Ko-
njicah, v dvorani Konjičanka, Stari trg 41
(bivši TO).

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in imenu-
je notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem dnevnega reda in po-
slovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi predlagani dnevni red ter
sprejme poslovnik.

3. Obravnava in sprejem poročila upra-
ve in nadzornega sveta o poteku ustanovi-
tve delniške družbe LIP “Pohištvo” d.d.,
Slovenske Konjice, Liptovska ul. 34.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-
ve in nadzornega sveta o poteku ustanovi-
tve delniške družbe LIP “Pohištvo”, d.d.,
Slovenske Konjice.

4. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta kot je navedeno v prilogi.

5. Poslovno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1995 kot je navedeno v prilo-
gi.

6. Razrešitev nadzornega sveta in izvoli-
tev novega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razrešijo se člani nad-
zornega sveta in se izvolijo novi člani nad-
zornega sveta kot je navedeno v prilogi.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: imenuje se revizor kot je
navedeno v prilogi.

8. Obravnava in določitev nagrad članom
nadzornega sveta, in drugim prisotnim.

Predlog sklepa: določi se nagrada čla-
nom nadzornega sveta in drugim prisotnim
vabljenim na sejo nadzornega sveta kot je
navedeno v prilogi.

Opomba
Predlagatelj sklepov pod zaporednima

številkama 3., 4. in 7., je dosedanji nadzorni
svet, v ostalih primerih pa sta predlagatelja
uprava in dosedanji nadzorni svet.

Udeležba na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in

pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom, oziroma ali s podpisanim pooblastilom
pooblaščenca. Pravico do sodelovanja in od-
ločanja  na skupščini imajo delničarji, ki so
vpisani v delniški knjigi pri Klirinško de-
potni družbi in so prejeli obvestilo o spreje-
tem certifikatu.

Delničarji se zbero v dvorani Konjičan-
ka, in sicer eno uro pred pričetkom sklicane
skupščine, zaradi ureditve vseh zadev, ki so
potrebne za potek skupščine.

Predlogi sklepov, spremembe statuta in
obrazložitev posameznih točk dnevnega re-
da so delničarjem na vpogled na sedežu
uprave družbe v tajništvu LIP Pohištvo, d.d.,
pri Branki Pirš, vsak delovnik od 12. do 14.
ure.

Delničarji ki bi imeli nasprotne predlo-
ge, so dolžni le-te pisno sporočiti upravi
družbe v sedmih dneh od dneva objave skli-
ca skupščine delniške družbe, v časopisu.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna (skupščina veljavno odloča, če je
na seji prisotnih več kot 15% glasov – prvi
sklic), se skliče nova seja skupščine z istim
dnevnim redom – ponovi ob 11. uri istega
dne v istem prostoru. Na ponovnem zaseda-
nju se veljavno odloča ne glede na višino

zastopanega osnovnega kapitala (drugi
sklic).

LIP Pohištvo, d.d.
Slovenske Konjice

Uprava, Nadzorni svet

Št. 23/96 Ob-2875

Na podlagi 7.1.4.1 točke statuta podjetja
Magneti Plus, d.d., Ljubljana, Stegne 37,
uprava družbe sklicuje redno letno

skupščino
Magneti Plus, trgovina in storitve, d.d.

Skupščina bo v torek, 5. 11. 1996 ob 14.
uri v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana,
Stegne 37.

Ddnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda ter izvolitev

delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
A) potrdi se predlagani dnevni red,
B) za predsednika skupščine se izvoli Al-

bert Erman,
C) v 3-člansko komisijo za izvedbo voli-

tev in glasovanje se izvoli Ida Milkovič,
Špela Zadel, Simon Kovač,

D) za notarja se izvoli Dušica Berden.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu

1995.
Predlog sklepa:
sprejme se poslovno poročilo z zaključ-

nim računom za leto 1995.
4. Predlog uprave o dobičku za leto 1995.
Predlog sklepa:
sprejme se predlagani sklep o dobičku

za leto 1995.
Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-

na, bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni od 8. do 12. ure.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo vsi delničarji ter člani uprave
in nadzornega sveta ne glede na to, če niso
delničarji.

Navodilo za glasovanje: glasovanje o 1.
in 2. točki dnevnega reda poteka javno, gla-
sovanje o točkah 3 in 4 dnevnega reda pote-
ka z glasovnicami.

Način glasovanja: osebno oziroma po
pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na
skupščino v zameno za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno ter overjeno
pred notarjem. Vsebovati mora ime in pri-
imek ter naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, kraj in datum ter podpis pooblastite-
lja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavna, če bo za-
stopanega 15% osnovnega kapitala.

Magneti Plus, d.d.
Direktor

Ob-2895

Na podlagi določila 283. člena zakona o
gospodarskih družbah sklicuje začasna upra-
va delniške družbe Polzela, tovarna noga-
vic, d.d., Polzela 171

1. skupščino
družbe Polzela, tovarna nogavic, d.d.,
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ki bo v torek, 29. 10. 1996 ob 12. uri, na
sedežu podjetja Polzela 171, Polzela.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov, zapisnikarja in imeno-
vanje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine, preštevalca glasov,
zapisnikarja in imenuje notarja.

3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna.
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine.
6. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja Polzela, tovarna nogavic, p.o., Pol-
zela.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja Polzela, tovarna nogavic, p.o., Pol-
zela.

7. Obravnava in sprejem spremembe sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

revizor.
9. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju za leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo o poslovanju za leta 1993, 1994 in 1995,
skupaj z mnenjem začasnega nadzornega
sveta v predlaganem besedilu.

10. Obravnava in odločanje o uporabi
dobička za leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o uporabi dobička za leta 1993, 1994
in 1995.

11. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: imenuje se predlagane
člane nadzornega sveta.

12. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določijo se nagrade čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

13. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov je pripravila začasna

uprava in začasni nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošto do-
stavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

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 in
druga gradiva.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlagane spremembe statuta in
predlogi sklepov za vse točke dnevnega re-
da, so delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave na sedežu družbe, Polzela 171, vsak
delovnik od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in posredovani
začasni upravi družbe v sedmih dneh po
objavi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Polzela, tovarna nogavic, d.d.
Začasna uprava

Ob-4040

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 21. člena statuta sklicu-
jemo

1. skupščino
delniške družbe Lesno industrijsko

podjetje Poljčane, d.d.,
ki bo dne 29. 10. 1996 ob 12. uri, na

sedežu družbe – na Bistriški cesti 2, v Polj-
čanah. Pogoj za udeležbo na skupščini je
prijava udeležbe v tajništvu družbe vsaj tri
dni pred skupščino.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, določitev preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov se

določita Romana Kralj in Marjana Macuh.
2. Določitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: skupščini predseduje

vsakokratni predsednik nadzornega sveta.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki

zastopajo interese delničarjev ter obvestilo
skupščini o predstavniku delavcev v nad-
zornem svetu.

Predlog sklepa: za člana nadzornega sve-
ta, ki zastopata interese delničarjev, se iz-
volita Franc Štefančič in Stanko Žnidar.

Predstavnik delavcev v nadzornem svetu
je Milan Školc.

4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

do preklica imenuje Revizijska družba Abe-
ceda Ptuj, d.o.o.

5. Določitev plačila članom nadzornega
sveta.

Predloga sklepa:
– predlog uprave: članom nadzornega

sveta se določi plačilo po predlogu uprave,
– predlog nadzornega sveta: članom nad-

zornega sveta se določi plačilo po predlogu
nadzornega sveta.

6. Določitev udeležbe članov uprave v
dobičku.

Predloga sklepa:
– predlog uprave: člani uprave so udele-

ženi v dobičku po predlogu uprave,
– predlog nadzornega sveta: člani upra-

ve so udeleženi v dobičku po predlogu nad-
zornega sveta.

7. Uporaba dobička iz poslovnega leta
1993.

Predlog sklepa: sprejme se predlog upra-
ve in nadzornega sveta o uporabi dobička
poslovnega leta 1993.

8. Obravnava revizijskega poročila,
mnenja nadzornega sveta in sprejem letne-
ga poročila za leto 1995.

Predlog sklepa: letno poročilo za leto
1995 se sprejme.

Če se ob najavljenem sklicu ne doseže
sklepčnost, je ponovno zasedanje skupščine
dne 29. 10. 1996 ob 13. uri, na Bistriški
cesti 2 v Poljčanah. Na ponovnem zaseda-
nju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predlagatelj sklepov za volitve članov
nadzornega sveta in imenovanje revizorja
je začasni nadzorni svet, za vse ostale točke
dnevnega reda pa sta predlagatelja začasna
uprava in začasni nadzorni svet.

Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je delničarjem na voljo na sedežu družbe na
Bistriški 2 v Poljčanah, vsak delovnih od 9.
do 12. ure, od objave sklica skupščine do
zasedanja.

Lesno industrijsko podjetje
Poljčane, d.d.

Začasna uprava

Št. 27/96 Ob-4052

Direktor družbe Štajerski investicijski
sklad – pooblaščena investicijska družba,
d.d., Celje, Krekov trg 6, na podlagi statuta
družbe in zakona o gospodarskih družbah
sklicuje

3. sejo skupščine
Štajerskega investicijskega sklada –

pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Celje

Skupščina bo 29. 10. 1996 ob 12. uri na
sedežu družbe v Celju, Krekov trg 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: Skupščina potrdi objav-

ljeni dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

dveh preštevalcev glasov ter potrditev pred-
laganega notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
ganega predsednika seje skupščine in dva
preštevalca glasov ter potrdi predlaganega
notarja.

3. Ugotovitveni sklep o znesku vpisane-
ga in vplačanega povečanja osnovnega ka-
pitala s tretjo izdajo delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme ugo-
tovitveni sklep o znesku vpisanega in vpla-
čanega povečanja osnovnega kapitala s tret-
jo izdajo delnic.

4. Povečanje osnovnega kapitala s četrto
izdajo delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o povečanju osnovnega kapitala s četrto iz-
dajo delnic.

5. Spremembe in dopolnitve statuta druž-
be.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje: skupščine se lahko udeleži-

jo vsi delničarji, imetniki veljavno izpolnje-
ne in potrjene lastninske nakaznice-vpisni-
ce, ki se glasi na Štajerski investicijski sklad,
d.d., Celje. Seje skupščine se lahko udeleži-
jo delničarji družbe osebno ali po zastopni-
ku, če svojo udeležbo na skupščini v skladu
s točko 8.3 statuta pisno prijavijo družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pri-
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java je veljavna ob predložitvi kopije ve-
ljavne lastninske nakaznice in notarsko
overjenega pooblastila za zastopanje, če se
delničar udeležuje skupščine po zastopniku.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstav-
ljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega os-
novnega kapitala. Če skupščina ob uri prve-
ga sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje skupščine istega dne ob 12.30 na is-
tem mestu. Na tem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Glasovnice se lahko dvignejo na sedežu
družbe najmanj eno uro pred začetkom
seje.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu Štajer-
skega investicijskega sklada, d.d., Celje,
Krekov trg 6 in na sedežu Nacionalne fi-
nančne družbe, d.o.o., Ljubljana, Trdinova
4, od 19. 10. 1996, vsak delovnik med 10. in
12. uro.

Štajerski investicijski sklad
Direktor

Št. 17 Ob-4053

Uprava družbe s soglasjem nadzornega
sveta delniške družbe TEM Čatež, d.d., na
podlagi točke 7.3 statuta delniške družbe
sklicuje

drugo skupščino delniške družbe,
ki bo dne 28. oktobra 1996 ob 13. uri v

Čatežu v prostorih (salonu) restavracije
Ravnikar z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine:
predsednika, verifikacijske komisije oziro-
ma preštevalcev glasov ter notarja.

2. Letno poročilo in razdelitev dobička
za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo družbe za poslovno leto 1995.

Čisti dobiček družbe za leto1995 v višini
6,513.314,94 SIT ostane nerazporejen.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1996.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1996 se imenuje revizijska družba AU-
DIT, d.o.o.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

in dopolnitve statuta po predloženem pred-
logu.

Dopolni se točka 6.1 statuta družbe tako,
da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Štiri člane nadzornega sveta izvolijo delni-
čarji, dva člana nadzornega sveta pa imenu-
je svet delavcev v skladu z zakonom o sode-
lovanju delavcev pri upravljanju družbe.”

5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešita se naslednja

člana nadzornega sveta:
1) Barle Milan,
2) Zagorjan Drago.
Gradivo za skupščino družbe je vsem

delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih  delnic  oziroma  njihovi  poob-
laščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za

udeležbo na skupščini in glasovanje je, da
delničarji najmanj tri dni pred sejo skupšči-
ne prijavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini, in sicer pisno po pošti priporoče-
no ali po telefaksu. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu, in sicer na podlagi glasov-
nic, ki jih bodo prejeli delničarji ob prihodu
na skupščino. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in mora biti pred
ali ob sklicu predloženo družbi.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne ob 14. uri na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem skli-
cu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

TEM Čatež, d.d.,
Uprava družbe

Št. 42/96 Ob-4079

Začasna uprava Primis – biro za urbani-
zem, projektiranje in inženiring Vrhnika,
d.d., Vrhnika, Tržaška c. 23 vabi delničarje
na

I. sejo skupščine
Primis – biro za urbanizem,

projektiranje in inženiring Vrhnika, d.d.,
Vrhnika, Tržaška c. 23,

ki bo dne 28. 10. 1996 ob 12. uri na
sedežu družbe na Tržaški c. 23, Vrhnika.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, ali je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Na predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta se izvolijo: predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, notar in
zapisnikar.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupšči-
na sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa 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.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina delni-
čarjev je seznanjena s potekom lastninskega
preoblikovanja.

7. Obravnava letnega poročila in upora-
be dobička za leto 1995.

Mnenje začasnega nadzornega sveta: za-
časni nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo in uporabo dobička
za leto 1995 v predloženem besedilu zača-
sne uprave.

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se letno poročilo za leto 1995 in uporaba
dobička za leto 1995, skupaj z načrtom de-
lovanja družbe v letu 1996 v predloženem
besedilu.

8. Volitve članov nadzornega sveta: v
nadzorni svet se izvolijo predlagani člani.

9. Obravnava in določitev nagrad članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: določi se nagrade članom nadzornega
sveta v predlagani višini.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine in ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki pisno prijavo oseb-
no ali s priporočeno pošiljko dostavijo druž-
bi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu, s podpisom potr-
dijo svojo prisotnost na skupščini in prevza-
mejo gradivo ter glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu družbe od 10. do 12.
ure.

Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo začasni upravi v sedmih dneh od
objave sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Primis Vrhnika, d.d.
Začasna uprava

Razne objave

Ob-2761

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
postavitev medbančnega sistema bruto

poravnave v realnem času (BPRČ) v
okviru projekta reforme plačilnih

sistemov Slovenije
1. Predmet razpisa je vzpostavitev siste-

ma plačilnega prometa za bruto poravnave
v realnem času (BPRČ; angl.: RTGS – Real
Time Gross Settlement), ki bo udeležencem
zagotavljal “gotovost poravnave” bruto
vrednosti za vse transakcije, ki bodo posre-
dovane preko sistema. BPRČ mora zagoto-
viti način poravnave posameznih plačil ne-
pretrgoma (v realnem času) preko dneva z
bremenitvijo računa banke pošiljatelja za
posamezno vrednost vseh plačil brez izjeme
in z odobritvijo računa banke prejemnika
pri Banki Slovenije in predstavlja mehani-
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zem, s pomočjo katerega udeleženci med
seboj elektronsko izmenjujejo podatke o
plačilnih transakcijah velikih vrednosti. Si-
stem mora omogočiti povezovanja s posa-
meznimi podsistemi neto poravnav paket-
nih plačil majhnih vrednosti, ki bodo uve-
deni kasneje v okviru predvidene plačilne
družbe.

Mehanizem BPRČ mora predvideti
vključevanje izračuna neto pozicij na koncu
vnaprej določenega obdobja z izvršenimi
ustreznimi prenosi sredstev preko poravnal-
nih računov uporabnikov pri Banki Slove-
nije. V knjigovodstvu Banke Slovenije se
tovrstne transakcije odrazijo kot posamezen
nalog, izdelan na osnovi neto obremenitve
oziroma neto odobritve na računih udele-
žencev v transakciji. Pri tem “gotovost po-
ravnave” pomeni zagotovilo, da bodo na
koncu vnaprej določenega obdobja izvršeni
ustrezni prenosi sredstev na računih pri Ban-
ki Slovenije. V teh primerih je “poravnava
dokončna”, tovrstne spremembe na računih
so nepreklicne.

Sistem mora biti izdelan “na ključ”, v
skladu z EU standardi in priporočili. Čas
izpada sistema ne sme presegati 0,1% (tj.
99,9% razpoložljivosti sistema v teku enega
leta). Nadalje je potrebno izdelati sistem, ki
bo temeljil na omrežju S.W.I.F.T. (Society
for Worldwide Interbank Financial Tele-
communication) in S.W.I.F.T. sporočilnih
standardih. Zagotoviti mora podporo cen-
tralnega računovodskega sistema (CRS;
angl.: CAS) v Banki Slovenije za upravlja-
nje z računi kreditnih institucij (KI) in dru-
gih uporabnikov, za katere bo Banka Slove-
nije vodila račune.

2. Sistem se vzpostavi v Banki Sloveni-
je, na lokaciji v Ljubljani, Slovenska 35.

3. Predvideni rok pričetka delovanja si-
stema je 30. oktober 1997.

4. Ponudba naj vsebuje:
– podatke o ponudniku,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– predlog pogodbe s prilogami in pre-

dračunom,
– specifikacije sistema,
– dinamiko realizacije uvedbe sistema,
– garancijske roke,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti.
5. Zainteresirani ponudniki lahko dodat-

ne informacije dobijo v Banki Slovenije,
Ljubljana, Slovenska 35, Slovenija, pri mag.
Petru Centrihu – direktor Plačilnih siste-
mov, na tel. +386 61 17 19 522.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo najkasneje do 15. novembra 1996 na
na naslov: Banka Slovenije, Slovenska ce-
sta 35, Ljubljana, Slovenija, poštno pripo-
ročeno, ali osebno v vložišču naslova v za-
pečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis – BPRČ sistem”.

7. Odpiranje ponudb bo komisijsko. Iz-
biro najugodnejšega ponudnika bo opravila
komisija, ki predlaga izbiro v potrditev sve-
tu Banke Slovenije. Vsi ponudniki bodo pi-
sno obveščeni o izidu razpisa do 15. decem-
bra 1996. Izbrani ponudnik bo povabljen k
podpisu pogodbe do 15. januarja 1997.

8. Opcija ponudbe naj bo vsaj 60 dni od
dneva oddaje ponudbe.

9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le tiste ponudbe, ki bodo
vsebovale vse pogoje iz tega razpisa, ter
bodo izdelane na podlagi opredeljenih stra-
teških usmeritev projekta Reforme plačilnih
sistemov Slovenije (angl.: FLSD) in zahtev
sistema bruto poravnave v realnem času.

Banka Slovenije

Invitation to Tender
for Selection of the Best Bidder for
Setting up the Interbank Real-Time
Gross Settement System within the
Framework of the Reform of the

Payment System in Slovenia Project

1. The topic of the invitation is the es-
tablishment of a payment system for
real-time gross settlement (RTGS) which
would provide its participants with “settle-
ment guarantee” for gross-value of all trans-
actions transmitted over the system. The
RTGS must provide continuous (in real
time) intraday settlement of individual pay-
ments by debiting the account of the origi-
nator-bank for the individual values of all
payments with no exception, and by credit-
ing the account of the recipient-bank in the
books of the Bank of Slovenia. RTGS is the
mechanism which enables its participants to
electronically exchange information on
large-value payment transactions. The sys-
tem must provide interfaces to individual
sub-systems for net settlement of
batch-processed small-value payments.
Such sub-systems will be developed and
implemented later within the framework of
the planned payments company (ACH).

The RTGS mechanism should foresee
possible future incorporation of the calcula-
tion of net positions at the ent of a predeter-
mined period with the settlement through
accounts of the clients at the Bank of Slove-
nia. In the books of the Bank of Slovenia
transactions of this type are registered as
individual orders based on the net
debiting/crediting of accounts of the trans-
action participants. In this respect “settle-
ment guarantee” signifies the guarantee that
appropriate transfers of funds will be com-
pleted through the accounts at the Bank of
Slovenia at the end of a predetermined peri-
od. In these cases the settlement is “final”,
and changes of this kind in the accounts are
irrevocable.

As a turn-key solution, the system should
be in accordance with the EU standards and
reccommendations. System downtime for
the RTGS should not exceed 0,1% (ie 99,9%
system availability over the course of a
year). Furthermore, as the basis for the sys-
tem its design should take into account the
S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication) net-
work and the S.W.I.F.T. communication
standards. The RTGS should provide sup-
port to the central accounting system (CAS)
of the Bank of Slovenia in managing the
accounts of credit institutions and other gov-
ernmental bodies whose accounts will be
maintained by the Bank of Slovenia.

2. The system should be set up at the
Bank of Slovenia, at its location in Ljublja-
na, Slovenska 35.

3. The new system should be in place by
October 30, 1997.

4. The offer should include:
– information on the bidder,
– proof of registration,
– references,
– contract proposal including appendi-

ces and the statement of estimated costs and
expenditures,

– system specifications,
– proposed implementation schedule for

carrying out the project,
– guarantee to adhere to specified

time-terms,
– method of quality control and evalua-

tion.
5. Interested parties may receive addi-

tional information from Peter Centrih,
M.SC., Director of the Payment Systems
Department, The Bank of Slovenia, Ljublja-
na, Slovenska cesta 35, Slovenia; Tel. +386
(61) 17 19 522.

6. Parties wishing to enter a bid for the
contract should submit their written offer in
a sealed envelope marked “Ne odpiraj –
javni razpis – BPRC sistem” (“Don’t open –
public tender – RTGS”), by November 15,
1996, to the following address: Banka Slov-
enije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, Slov-
enija, by certified mail or in person at the
Incoming Mail Center at the above address.

7. The offers will be opened by a desig-
nated commission, which performs the se-
lection of the best bidder and proposes it for
acceptance to the Board of the Bank of Slov-
enia. It is expected that all participants will
be informed about the results of the bid in
writing by December 15, 1996. The select-
ed bidder will be invited to sign the contract
by January 15, 1997.

8. Guarantee is requested that the condi-
tions and specifications included in the ten-
der will not be subject to change for at least
60 days from the date of submission.

9. Only the offers including all conditions
specified in this announcement, and based
on the strategic guidelines determined in the
project “Reform of the Payment System in
Slovenia” and the requirements of the RTGS,
will be considered in the selection.

The Bank of Slovenia

Ob-4078

Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in 3. člena pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.
l. RS, št. 23/96), objavlja Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve

javni razpis
za dodelitev sredstev za neposredno
subvencioniranje stroškov v okviru
izvajanja ukrepov aktivne politike

zaposlovanja
I. Predmet razpisa
1. Predmet tega razpisa je nadomestitev

dela stroškov za odpiranje novih delovnih
mest.

2. Sredstva za navedene namene se do-
delijo z neposrednim subvencioniranjem de-
la stroškov.

3. Skupna višina sredstev, ki se dodelju-
jejo na podlagi tega javnega razpisa znaša
200,000.000 SIT.
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II. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo podjetja ali

gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu:
družba), ki izpolnjujejo pogoje iz 11. in pr-
vega odstavka 12. člena pravilnika o izvaja-
nju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Ur. l. RS, št. 23/96) – v nadaljnjem besedilu:
pravilnik – in niso v stečajnem postopku.

2. Družbi se lahko dodelijo sredstva v
obliki neposrednega subvencioniranja dela
stroškov:

– za nadomestitev dela stroškov za odpi-
ranje novih delovnih mest do višine 120.000
SIT za vsako brezposelno osebo, ki jo zapo-
slijo.

3. Družbi, ki je izvoznik in je njen neto
izvoz v letu 1995 znašal vsaj 25,000.000
SIT po tečaju Banke Slovenije na dan obja-
ve tega razpisa, se lahko zneski iz druge
točke povečajo do 10%.

4. Skupna višina dodeljenih sredstev
družbi praviloma ne sme presegati
90,000.000 SIT.

5. Pri izbiri družb se bodo upoštevala
merila iz 12., 13. in 14. člena pravilnika.

Poleg prednostnih kriterijev iz drugega
odstavka 12. člena, drugega odstavka 13.
člena in drugega odstavka 14. člena pravil-
nika se bodo upoštevali dodatni prednostni
kriteriji, in sicer:

– prednost pri izbiri bodo imele druž-
be,ki so se lastninsko že preoblikovale ali
so v postopku lastninskega preoblikovanja
pridobile soglasje agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo iz tretjega odstav-
ka 20. člena zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij,

– družbe, ki v zadnjih dveh letih niso
pridobile sredstev iz naslova aktivne politi-
ke zaposlovanja oziroma so ta sredstva pri-
dobile v nižji višini, kot je določena v četrti
točki ter

– družbe iz naslednjih delovno intenziv-
nih panog: 0112 – predelava nekovinskih
rudnin, 0114 – strojna industrija, 0117 –
proizvodnja električnih strojnih aparatov,
0123 – proizvodnja končnih lesnih izdel-
kov, 0125 – proizvodnja preje in tkanin,
0126 – proizvodnja končnih tekstilnih iz-
delkov, 0127 – proizvodnja usnja in krzna,
0128 – proizvodnja usnja in galanterije.

III. Vsebina vloge
Družba v prijavi na javni razpis posredu-

je ministrstvo pisno vlogo, kateri priloži do-
kumentacijo iz 1. do 12. točke 17. člena
pravilnika.

Neto izvoz v letu 1995 se dokazuje s
fakturiranim izvozom in uvozom v obliki
poročila o stanju terjatev in obveznosti do
tujine, ki so jih družbe dolžne izkazovati na
obrazcu SKV I in II, oziroma v primerih
posrednega izvoza izjavo izvoznika, da je
storitev izvoza izvedel v imenu in za račun
te družbe.

IV. Rok in način prijave na razpis
Rok prijave je do 28. 10. 1996 do 12. ure

oziroma do izčrpanja sredstev. Odpiranje
ponudb bo 30. 10. 1996 ob 12. uri.

Prijave morajo biti poslane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj, prijava na razpis
– neposredne subvencije” na naslov Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana, Kotnikova 5.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-2912

Na podlagi 12. člena odloka o lokalnih
gospodinjskih javnih službah (MUV, št. 7/96)
in odloka o podelitvi koncesije za obvezno
lokalno gospodarsko javno službo za pregle-
dovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka (MUV, št. 19/96) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

dimnikarske službe
1. Občina Ruše bo podelila koncesijo za

opravljanje dimnikarske službe za območje
občine.

2. Interesenti za pridobitev koncesije
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da so registrirani za opravljanje kon-
cesijske dejavnosti in da imajo za to potreb-
na soglasja in dovoljenja pristojnih orga-
nov,

– da predložijo reference in dokazila, ki
potrjujejo, da imajo za to potrebna znanja in
izkušnje za opravljanje dejavnosti,

– da predložijo cenik dimnikarskih sto-
ritev,

– da predložijo program izvajanja dim-
nikarske službe,

– da predložijo dokazila o strokovnosti
in usposobljenosti kadrov.

3. Interesenti morajo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za dodelitev konce-
sije poslati ali oddati v vložišče Občine Ru-
še, na Kolodvorski ulici 9 v Rušah, v 15
dneh po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS, z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo”.

4. Z izbranim koncesionarjem bo skle-
njena pogodba za dobo 5 let.

5. Interesenti bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po poteku razpisanega roka.

Občina Ruše

Ob-2917

Teol, Kemična industrija, p.o., Ljublja-
na, objavlja

prodajo
z javnim zbiranjem ponudb naslednjih

osnovnih sredstev
1. Viličar “SICHELSCHMIDT” Ex iz-

vedbe (eksplozijsko varen), tip: d 4 Ex, tov.
št. DMEX 21618878, nosilnost 1.250 kg,
višina dviga 2.500 mm, akumulator 24 V,
464 Ah s polnilcem akumulatorja “Bela-
trom” – Elbak, tip: 24 E 800.

Najnižja ponudena prodajna cena mora
znašati 3,200.000 SIT.

2. Dvovaljčnik – kalander “Milan Pre-
masunac”, izdelan leta 1962, tov. št. 306,
dimenzije valjev ∅ 400 × 1.000 mm, število
obratov 16/min, moč motorja P = 40 kW.

Najnižja ponudena prodajna cena mora
znašati 230.000 SIT.

3. Stružnica “Prvomajska”, tov. št. 608,
leto izdelave 1959, tip TES 2-205-1000, te-
ža 1.200 kg, stružna dolžina 1.000 mm, mak-
simalni premer struženja ∅ 400 mm, moč
motorja P = 3,3 kW.

Najnižja ponudena prodajna cena mora
znašati 190.000 SIT.

Pisne ponudbe z oznako “za prodajo z
zbiranjem ponudb” naj ponudniki pošljejo v
roku 8 dni po objavi na naslov: Teol, Ke-
mična industrija, p.o., Ljubljana, Zaloška 54.

Prodajana osnovna sredstva lahko kupi-
jo pravne ali fizične osebe. Prispele ponud-
be bo ocenila komisija. Prednost pri izbiri
bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno
in boljše plačilne pogoje.

Uspeli ponudnik bo moral skleniti pro-
dajno pogodbo v 8 dneh po prejemu obve-
stila o izbiri, sicer se bo štelo, da je s pote-
kom navedenega roka pogodba razveljav-
ljena.

Davek od prodaje osnovnih sredstev pla-
ča kupec. Osnovna sredstva se prodajajo s
klavzulo “videno-kupljeno”, zato kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane.

Kupljena osnovna sredstva bo kupec lah-
ko prevzel takoj po plačilu kupnine in pro-
metnega davka.

Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom skle-
ne pogodbo o prodaji osnovnih sredstev, ki
so predmet tega razpisa.

Vse dodatne informacije v zvezi s pro-
dajo osnovnih sredstev ponudniki lahko do-
bijo po tel. 061/1401-104 (Burger Jakob ali
Kotnik Tiho).

Teol, Kemična industrija, p.o.

Št. 466-40/75 Ob-2861

Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje ob-
javlja

javni razpis
I. Za oddajo poslovnih prostorov v za-

časni najem
V najem za določen čas se oddata po-

slovna prostora:
v pritličju objekta Ljubljanska cesta 16,

v izmeri 12 m2 (ponovni razpis),
I. nadstropje objekta Stara Dečkova 10,

v izmeri 58 m2.
Bodoči najemniki poslovnih prostorov

so dolžni urediti poslovni prostor, v skladu
z bodočo namembnostjo, na svoje stroške.

Najemne pogodbe se bodo sklepale za
določen čas za dobo treh let s pogojem, da
se lahko prekinejo pred iztekom roka treh
let, brez povračila stroškov in nadomešča-
nja poslovnih prostorov v primeru, da bo
potrebno iz urbanističnih ali drugih pogod-
benih razlogov objekt izprazniti oziroma po-
rušiti. Pri odločanju o dodelitvi poslovnih
prostorov bo komisija za oddajo poslovnih
prostorov v najem dala prednost kandida-
tom, ki bodo:

– pripravljeni poravnati stroške investi-
cijskih vlaganj v prostore dosedanjim najem-
nikom oziroma bodo poravnali dosedanje ob-
veznosti najemnikov do najemodajalca,

– ponudili program, ki se najbolje vklju-
čuje v okolje in trdnejše jamstvo za realiza-
cijo programa.

II. Za začasno oddajo stavbnega zem-
ljišča za postavitev kioska

Na osnovi 52. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84) ter odloka
Občine Celje (Ur. l. SRS, št. 2/89).

Lokacija Parc. št. K. o. Dejavnost

– prodaja

Zagajškova 1099/5 Sp. Hudinja mešanih
izdelkov

Zemljišče bo oddano v zakup za 3 leta
oziroma z odpovednim rokom šest mese-
cev, kolikor bi sklad zemljišča potreboval
pred rokom treh let.
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Vse stroške v zvezi s postavitvijo kioska
in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj nosi
interesent sam na svoje stroške.

Rok za sklenitev pogodbe o začasnem za-
kupu je en mesec po prejetju sklepa o dodeli-
tvi.

Zemljišče bo oddano tistim ponudnikom,
ki bodo v največji meri izpolnjevali pogoje,
ki so navedeni v odloku o stavbnih zem-
ljiščih Občine Celje in tistim, ki bodo pri-
pravljeni poravnati investicijska vlaganja se-
danjih zakupnikov oziroma poravnati njiho-
ve obveznosti do zakupodajalca.

Prijava za oba razpisa mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti,
– izjavo, da bo kandidat uredil poslovni

prostor oziroma postavil kiosk na svoje
stroške,

– izjavo, da so pripravljeni poravnati in-
vesticijska vlaganja,

– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije.

Ponudbe je potrebno oddati v 15 dneh po
objavi tega razpisa na Sklad stavbnih zem-
ljišč Občine Celje, Trg Celjskih knezov 9,
kjer dobijo interesenti tudi vse potrebne in-
formacije, tel. 063/484-822, int. 351.

Rok za objavo razpisnih rezultatov je de-
set dni od dneva izteka razpisnega roka.

Z izbranimi ponudniki bo pristojna občin-
ska služba sklenila ustrezne zakupne oziro-
ma najemne pogodbe.

Mestna občina Celje
Sklad stavbnih zemljišč

Ob-2879

Stečajni senat Okrožnega sodišča v Celju v
zadevi št. St 14/94 Libela Industrija tehtnic in
finomehanike, p.o., Celje v stečaju razpisuje

javno dražbo
za prodajo 100% deleža stečajnega dolž-

nika v družbi Libela Standard, d.o.o.
Izklicna cena za prodajo 100% poslovne-

ga deleža znaša za Libela Standard Industrija
tehtnic in finomehanike, d.o.o., Celje, Ope-
karniška 2, vpisana v sodni register Okrožne-
ga sodišča v Celju, pod št. reg. vl. 1-3959-00
1,000.000 SIT.

Poslovni delež se proda pod naslednjimi
pogoji:

1. Predmet prodaje je 100% poslovni de-
lež v družbi kot celota.

2. Na javni dražbi za nakup 100% poslov-
nega deleža družbe lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki pred dražbo plačajo
varščino v višini 10% izklicne cene na račun
stečajnega dolžnika št. 50700-690-859 pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje Podružnica Celje, s pripisom na-
men nakazila: “varščina za dražbo poslovne-
ga deleža v družbi Libela Standard, d.o.o.”
ter na dražbi predložijo dokazilo o plačilu
varščine – overjen nalog oziroma položnico.

3. Zastopniki pravnih in fizičnih oseb mo-
rajo na dražbi predložiti listino v originalu ali
overjeni fotokopiji iz katere izhaja pooblasti-
lo za zastopanje na javni dražbi, zastopniki
pravnih oseb pa še izpisek iz sodnega regi-
stra za pravno osebo v originalu ali overjeni
fotokopiji.

Fizične osebe in zastopniki fizičnih in
pravnih oseb morajo na javni dražbi tudi pred-
ložiti osebno listino iz katere je razvidna nji-
hova identiteta.

4. Za nakup 100% poslovnega deleža lah-
ko kot ponudnik skupno nastopa tudi več

oseb, kar mora biti razvidno tudi iz listine o
plačilu varščine.

5. 100% poslovni delež se proda pod na-
slednjimi pogoji:

A) Plačilo vseh dajatev in stroškov za pre-
nos poslovnega deleža (takse, sestava pogod-
be v obliki notarskega zapisa, morebitni pro-
metni davek ipd.) plača kupec.

B) Kupnina mora biti plačana v roku 15
dni od sklenitve pogodbe, oziroma v roku 60
dni od sklenitve pogodbe, v kolikor kupec v
roku 8 dni od sklenitve pogodbe predloži
stečajnemu dolžniku za zavarovanje plačila
kupnine nepreklicno bančno garancijo na pr-
vi poziv.

C) Plačana varščina se všteje v kupnino.
D) Kupec postane lastnik poslovnega de-

leža z vsemi upravičenji, ki iz njega izhajajo,
z dnem plačila kupnine, oziroma izročitve
nepreklicne bančne garancije na prvi poziv
kot zavarovanje plačila kupnine.

E) Če kupec kupnine ne plača v dogovor-
jenem roku, ali v dogovorjenem roku ne pred-
loži nepreklicne bančne garancije na prvi po-
ziv, ima stečajni dolžnik pravico pogodbo
razveljaviti in varščino zadržati.

6. Najugodnejši ponudnik mora s stečaj-
nim dolžnikom skleniti pogodbo o prodaji
poslovnega deleža v roku 8 dni od dneva
javne dražbe.

Če pogodbe ne sklene v roku 8 dni oziroma
odstopi od sklenitve pogodbe, se prodaja razve-
ljavi, varščino pa obdrži stečajni dolžnik.

7. Ponudnikom, ki na dražbi ne bodo us-
peli, se bo varščina brez obresti vrnila v roku
5 delovnih dni od dneva javne dražbe.

8. Vpogled v poročilo in izvid o ocenjeni
vrednosti posamezne družbe je mogoč vsak
delovnik od 9. do 11. ure na sedežu stečajnega
dolžnika Opekarniška 2, Celje, po predhodni
najavi stečajni upraviteljici na naslovu stečaj-
nega dolžnika, tel. 063/33-611.

Ogled družbe je mogoč ob sredah in pet-
kih od 8. do 10. ure na podlagi predhodnega
dogovora s stečajno upraviteljico.

Javna dražba prodaje 100% deleža stečaj-
nega dolžnika v družbi Libela Standard,
d.o.o., Celje, bo v sredo 9. oktobra ob 8. uri,
na sedežu stečajnega dolžnika, Opekarniška
2 v Celju v sobi št. 309/II.

Stečajna upraviteljica
Alenka Pečnik

Ob-4089

Likvidacijski upravitelj družbe B-PLUS,
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., s sedežem v Kopru, Pristaniška 14,
Aldo Fausto Giovanni Besozzi, Via San Feli-
ce 1a, strada 11, Segrate, Italija,

objavlja,
da je edini ustanovitelj navedene družbe na

podlagi 2. alinee 1. točke 455. člena ZGD dne
27. 3. 1996 sprejel sklep o likvidaciji družbe.
Upniki se pozivajo, da v roku 30 dni po objavi
pričetka likvidacijskega postopka v Uradnem
listu RS z vlogo v 2 izvodih, ki jo pošljejo s
priporočeno pošto, prijavijo  svoje  terjatve
likvidacijskemu upravitelju ter k prijavi prilo-
žijo dokazila o obstoju in višini terjatve. Vlo-
ge s prijavo je potrebno nasloviti na sedež
družbe v Kopru, Pristaniška 14, z oznako: za
likvidacijskega upravitelja. Dolžniki družbe se
pozivajo, da brez odlašanja družbi poravnajo
svoje dolgove.

Likvidacijski upravitelj
Aldo Fausto Giovanni Besozzi

Ob-2884

Pivovarna Laško preklicuje dovoljenja za
uporabo čolna registrska oznaka 3OP754, ki
ga je izdala Lučka kapetanija Rijeka.

Ob-2885

Podjetje Jata Meso, d.d., prosimo, da se
prekliče izkaznico o prostovoljnem
zdravstvenem zavarovanju za našega bivšega
delavca; Kuburič Hasan 2810960163302, Po-
noviška 11, 1270 Litija.

Ob-4090

Matic, d.o.o., Vidičeva 5, Ljubljana, pre-
klicuje žig pravokotne oblike z vsebino: Ma-
tic, d.o.o., PROIZVODNJA IN TRGOVINA,
61111 LJUBLJANA, tel.: (061) 267-865, Vi-
dičeva 5.

Center, Letališka 1, Ljubljana, potrdilo za
registracijo avtomobila Toyota Starlet, št. ša-
sije JT152EP9100102741, št. motorja
4E-1869655. s-54148

Center, Letališka 1, Ljubljana, potrdilo za
registracijo vozila za vozilo Toyota Rav, št.
šasije JT172SC1100105903, št. motorja
3S-2099731. s-54145

Center, Letališka 1, Ljubljana, potrdilo za
registracijo avtomobila Toyota Hiace, št. ša-
sije JT21LK1200023336, št. motorja
“L-4130246. s-54146

Center, Letališka 1, Ljubljana, potrdilo za
registracijo avtomobila Toyota Hace, št. šasi-
je JT121LK1200023418, št. motorja
2L-4131128. s-54147

Mrak Janez, Goričane 46, Medvode, pri-
glasitveni list z opravilno št. 27-0339/94. Tr-
govina Mrak, trgovina z mešanim blagom.
s-54219

Porsche Slovenija, Einpielerjeva 6, Ljub-
ljana, potrdilo za registracijo vozilaVW
GOLF CL 1. 9 D, moč 47W, 1896 CCM, št.
šasije WVWZZZ1HZVW136221, št. motor-
ja1Y611092. s-54009

Pušljar Milan, Škrjanče 4, Ivančna Gori-
ca, listino - obrtno dovolenje, št. 028478.
s-54035

Stojšovski Stoiman, Kumarjeva 13, Izola,
reprezentativno obrtno dovoljenje, št.
037106/0554/00/34/1995, izdano od obrtne
zbornice Slovenija. p-54062

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Ahačič Franci, Spodnja Besnica 185,
Zgornja Besnica, potni list št. BA 191392.
s-54133

Andrejić Jovan, Zl. Tončka Dežmana 4,
Kranj, potni list št. AA 797046. s-54234



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3910 Št. 54 – 27. IX. 1996

Batistič Denis, Liskur 9, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 33541.
p-54018

Baša Jaka, Mulherjeva 11, Ljubljana,
potni list št. BA 83766. s-54248

Bele Vida, Selce 36, Pivka, potni list št.
AA 233134. p-54152

Benedejčič Lea, II. prekomorske briga-
de 52, Koper, potni list št. BA 404560.
p-54016

Božič Danijel, Beblova ul. 14, Maribor,
potni list št. BA 99661. p-54088

Borič Omer, Fužine 2, Kamnik, potni list
št. BA 270849. s-54154

Burzić Amra, Trg 57/A, Prevalje, potni
list št. AA 840866. p-54006

Buček Matjaž, Večeslavci 104, Rogašov-
ci, potni list št. BA 167049. p-54136

Cej Vlasta, Ravnica 17, Nova Gorica,
potni list št. BA 246596. p-54149

Cigoj Cvetka, Oljčna pot 2, Izola, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 99270.
p-54071

Cigoj Cvetka, Oljčna pot 2, Izola, potni
list št. AA 508921. p-54072

Comuzzi Metka, Partizanska cesta 57,
Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
77232. p-54024

Cuder Rok, Ul. Cirila Kosmača 13, Tol-
min, potni list št. AA 363657. p-54113

Cupać Silvija, Ledine 11, Kranjska Go-
ra, potni list št. AA 489569. p-54004

Cvjetičanin Miroslav, Bertoncljeva uli-
ca 55, Kranj, potni list št. BA 276557.
s-54132

Črešnik Antonija, Studence 50, Žalec,
potni list št. AA 863676. p-54143

Dajnko Zdenko, Ledinekova 4, Maribor,
potni list št. AA 194113. p-54003

Fideršek Boris, Knifičeva 9, Ruše, potni
list št. AA 435769. p-54009

Firm Karel, Lepa cesta 25, Portorož, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 4463. p-54013

Firm Marija, Lepa cesta 25, Portorož,
maloobmejno prepustnico, št. 17124.
p-54012

Furland Franc, Planina 7, Mozirje, potni
list št. BA 562103. p-54112

Gaberšček Miroslav, Podbreg 7, Tolmin,
potni list št. BA 270230. p-54153

Gadža Sašo, Podgorje 61, Kamnik, potni
list št. AA 520842. s-54283

Golob Ferdinand, C. Prekomorskih bri-
gad 60, Šempeter pri G., potni list št.
AA398808. p-54167

Gosak Justina, Gozdna pot 3, Logatec,
potni list št. AA 975075. s-54274

Grom Marija, Bevke 3, Vrhnika, potni
list št. AA 562246. s-54078

Grubič Željko, Šmarje 10, Novo mesto,
potni list št. BA 170153. p-54126

Gumilar Franc, Kajuhova 25, Murska So-
bota, maloobmejno prepustnico, št.
15579/83. p-54087

Harjung Frida, Serdica 57, Rogašovci,
potni list št. AA 941251. p-54164

Horvat Peter, Puconci 37, Puconci, ma-
loobmejno prepustnico, št. 18902/83. p-54025

Horvatič Vesna, Krška vas 48/D, Krška
vas, potni list št. AA 418674. s-54041

Jandrić Nikola, Gozdna pot 3, Logatec,
potni list št. AA 975076. s-54275

Kac Leopoldina, Gubčeva ul. 6, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 996251. p-54019

Keuschler Maksimiljan, Rožno naselje
35, Murska Sobota, potni list št. AA 415722.
p-54135

Klemenc Matjaž, Klementa Juga 16, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI51130. p-54138

Klobasa Patricija, Negova 114, Spodnji
Ivanjci, potni list št. BA 299234. p-54041

Knavs Bogdan, Mošnje 8/A, Radovljica,
potni list št. AA 187249. p-54166

Kocjančič Dina, Bertoki, Markova 37,
Koper, potni list št. AA 484371. g-54110

Kocjančič Milan, Bertoki, Markova 37,
Koper, potni list št. AA 484369. g-54109

Kocjančič Milena, Engelsova ul. 50, Ma-
ribor, potni list št. AA 123617. p-54007

Kofol Nevjo, Rižana 21, Koper, potni
list št. BA 47978. p-54125

Križman Ines, II. prekomorske brigade
39 g, Koper, potni list št. AA 206128.
p-54027

Kuzmič Robert, Vidonci 140, Grad, pot-
ni list št. AA 813443. p-54163

Leban Erika, Prvačina 94, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. 55531.
p-54010

Lo Pinto Neža, Jelovec 37 b, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 220542. p-54020

Marc Dušan, Vipavska cesta 15 c, Aj-
dovščina, potni list št. BA 245340. p-54127

Marolt Marko, Ob Savinji 6, Mozirje,
potni list št. BA 51416. p-54151

Marsič Karla, Slope 12, Kozina, maloob-
mejno prepustnico, št. 7 7289/16178.
p-54068

Maruško Helmut, Segovci 31, Apače,
listino SOP, št. 9858. p-54086

Matijašič Damir, Dobrava 22, Izola, ma-
loobmejno prepustnico, št. 10365. p-54148

Maver Matjaž, Ulica IX. korpusa 11, Po-
stojna, potni list št. BA 367015. p-54026

Mežnar Dušan, Ob Meži 16, Mežica, pot-
ni list št. AA 126670. p-54028

Medved Nevenka, Prešernova 12, Mari-
bor, potni list št. AA 285100. p-54014

Melihen David, Reševa ulica 1, Kranj,
potni list št. AA 142185. s-54295

Mevželj Silvo, Cesta II. grupe odredov
1, Dobrunje, potni list št. AA 874351.
s-54303

Miklavčič Helena, Istrskega odreda 8,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. 27683.
p-54124

Milkovič Mateja, Dragovanja vas 17, Čr-
nomelj, potni list št. BA 79186. p-54147

Može Jožica, Gabrje, Trdinova pot 27,
Novo mesto, potni list št. BA 525483.
p-54065

Morec Marjan, Bodonci 61, Bodonci,
potni list št. AA 278705. p-54106

Motaln Iztok, Partizanska 45, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 286013. p-54144

Mržek Maksimiljan, Skopo 26, Sežana,
potni list št. AA 14349. p-54165

Ovin Stanislava, Benedikova ulica 35,
Kranj, potni list št. AA 705187. p-54066

Paščinski Viktor, Dvor 25, Ljubljana,
potni list št. AA 145043. s-54046

Pauman Stanislav, Prenarjeva ul. 6, Prag-
ersko, potni list št. AA 556850. s-55022

Pirc Borut, Glinškova ploščad 9, Ljub-
ljana, potni list št. AA 826228. s-54249

Pišot Vanda, Selo 39, Ajdovščina, potni
list št. AA 382547. p-54067

Požun Jernej, Šercerjeva 11, Senovo,
potni list št. BA 349097. p-54114

Pogačar Mario, Dolenjska c. 23, Ljublja-
na, potni list št. AA 717020. s-54049

Polajnar Aleks, Podbrezje 165, Kranj,
potni list št. BA 111713. s-54112

Polajnar Ana Marija, Podbrezje 165,
Kranj, potni list št. BA 111717. s-54111

Poljanec Marko, Ljubljanska 22, Celje,
potni list št. AA 836648. p-54150

Popovič Aleksander, Razgledna pot 12,
Jesenice, potni list št. AA 573882. p-54139

Porčić Meliha, Cesta 1. maja 2, Jeseni-
ce, potni list št. BA 352355. p-54029

Pozman Mihael, Gornji Slaveči 41, Kuz-
ma, potni list št. BA 52512. p-54105

Privšek Mihec, Prvomajska 27, Celje,
potni list št. AA 965245. p-54015

Pustoslemšek Rudolf, Knapovska 15,
Mežica, potni list št. AA 841278. p-54021

Pšeničnik Jana, C. Proletarskih brigad
65, Maribor, potni list št. AA 613451.
p-54115

Pšeničnik Maja, C. Proletarskih brigad
65, Maribor, potni list št. AA 613453.
p-54116

Rednak Danilo, Šešče pri Preboldu 56/a,
Prebold, potni list št. BA 193565. p-54145

Repič Mira, Trg padlih za svobodo 1,
Izola, potni list št. BA 230986. p-54022

Repič Mira, Trg padlih za svobodo 1,
Izola, maloobmejno prepustnico, št.
3529-7378. p-54023

Samac Milivoje, Mattiottijeva 22, Piran,
maloobmejno prepustnico, št. 2649/14980.
p-54128

Segeri Anton, Pertoča 27, Rogašovci,
potni list št. AA 700888. p-54137

Selan Samo, Leninov trg 1, Trbovlje, pot-
ni list št. AA 741949. s-54051

Skok Nada, Grčna 59, Nova Gorica, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 85158.
p-54140

Skupek Anja, Podbreg 37, Podnanos,
potni list št. BA 555009. p-54061

Somek Vjekoslava, Titova cesta 110, Se-
novo, potni list št. BA 385852. p-54157

Strniša Janja, Mekinčeva 15, Ljubljana,
potni list št. BA 288627. s-54224

Sujoldžič Edin, Ptujska 1, Lenart, potni
list št. AA 792900. g-54189

Svetlič Slobodanka, Smoletova ul. 11,
Ljubljana, potni list št. AA 533399. s-54252

Šabotič Jasmina, Vojkova 91, Ljubljana,
potni list št. BA 172284. s-54217
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Šlebnik Alojz, Vulmat 3, Ožbalt, potni
list št. AA 026571. p-54005

Špacapan Dejan, Dobrna 41, Dobrna,
potni list št. BA 41583. s-54017

Štanta Magdalena, Miren 194, Miren, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 9456. p-54154

Štemberger Peter, Zabiče 31, Ilirska Bi-
strica, potni list št. AA 687640. s-54038

Šturm Srečko, Ivana Regenta 6, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
69486. p-54168

Šuštar Robert, Šembije 66, Ilirska Bistri-
ca, potni list št. AA 70417. s-54236

Tasevski Jovan, Kozlovičeva ulica 25,
Koper, potni list št. AA 207813. p-54011

Toman Andrej, Ulica heroja Rojška 60,
Celje, potni list št. AA 277283. p-54040

Tomić Jadran, Prešernova 34, Ilirska Bi-
strica, potni list št. AA 865508. p-54030

Trajkov Dragan, Dolnja Košana 9, Ko-
šana, potni list št. AA 097338. s-54086

Vidmar Ljudmila, Kardeljeva 57, Mari-
bor, potni list št. BA 199432. p-54155

Vidmar Marija, Prebačevo 10 A, Kranj,
potni list št. BA 381530. p-54070

Vidrih Slavica, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, potni list št. BA 314493. s-54293

Vlah Dragutin, Vejar 13, Metlika, potni
list št. AA 143154. g-54356

Vnuk Janez, Senčak 1, Tomaž, potni list
št. BA 278741. p-54017

Vrhovnik Rok, Runkova 2, Ljubljana,
potni list št. BA 66986. s-54155

Vuk Ivo, Petkovškovo nabrežje 67, Ljub-
ljana, potni list št. AA 173238. s-54208

Vuk Ružica, Petkovškovo nabrežje 67,
Ljubljana, potni list št. AA 173239. s-54209

Vučajnik Karmen, Trg 7. julija 3, Dobo-
va, potni list št. BA 269789. p-54104

Zaletel Marko, Markova pot 23, Šempe-
ter pri G., maloobmejno prepustnico, št.
55339. p-54008

Zupanc Ana, Šempeter v Sav. dolini
103/a, Šempeter v Sav. dolini, potni list št.
AA 802879. p-54117

Zupančič Ivana, Komenskega ulica 1,
Kranj, potni list št. AA 344255. g-54251

Žerdin Boštjan, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, potni list št. BA 286539. s-54336

Žlender Marko, Virštanj 41 A, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. BA 459634. s-54166

Druge listine

Alagić Hasan, Celovška cesta 502, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO 332572.
s-54091

Ambrožič Janez, Rašiška ulica 8, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tehnišnih strok - Litostroj, izdano leta 1994.
s-54272

Aracki Niko, Cankarjeva 3, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 36306, izda-
la UE Ptuj. g-54228

Arvaj Marko, Zoisova 46, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
806516, reg. št. 27887, izdala UE Kranj.
g-54058

Auersperger Andrej, Rozmanova ulica
2, Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole v
Ljubljani. s-54063

Avsec Tamara, Tbilisijska 74 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926103, reg. št. 163633. s-54083

Babič Elena, 9. korpus 18, Piran, spriče-
valo o končani OŠ. g-54319

Bacič Milić, Sketova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S973928, reg. št. 200417. s-54050

Bajuk Darko, Kristanci 12, Križevci pri
Ljutomeru, potrdilo o znanju CPP, št. 1319.
p-54084

Baksa Nada, K. Tomislava 157, Čako-
vec, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Peda-
goške gimnazije, izdani na ime Obadič Na-
da. s-54096

Banfi Robert, Lendavska 6, Murska So-
bota, spričevalo, šolsko leto 94/94 - smer
upravni tehnik. p-54123

Baranja Simon, Klanska ul. 8, Medvode,
zavarovalno polico, št. 0624042. s-54014

Barbič Jože, Bratovševa pl. 17, Ljublja-
na, diplomo Srednje glasbene šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1992. s-54097

Bartelj Iztok, Cankarjeva 8 a, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo SŠTNPU Rav-
ne na Koroškem, izdano leta 1991. s-54310

Bartha Imre, Ptujska ulica 28, Ljubljana,
delovno knjižico. s-54322

Bartha Imre, Ptujska ulica 28, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1983. s-54323

Bauk Dino, Bratovševa ploščad 26, Ljub-
ljana, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-54282

Baša Laura, Dvor 5 c, Ljubljana, spriče-
valo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste.
s-54069

Bežan Boris, Ruska 5, Ljubljana, indeks
Fakultete za arhitekturo. s-54259

Bejtovič Veli, Roška cesta 13, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 4391,
izdala UE Kočevje. s-54098

Bembič Aljoša, Kocjančičeva 7, Anka-
ran, spričevalo 3. letnika. g-54077

Bertoncelj Uroš, Godešič 16, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21921. p-54033

Bevk Romana, Bevkova ulica 23, Cerk-
no, zaključno spričevalo Administrativne
šole v Ljubljani, izdano leta 1993. s-54010

Bezjak Marta, Bužovci 104 a, Markovci,
končno spričevalo Trgovske šole, izdano na
ime Vaupotič Marta. g-54195

Bizjak Jožef, Pod Trško goro 33, Novo
mesto, zaključno spričevalo Tehniške sred-
nje šole, šolsko leto 54/55 in 55/56. g-54354

Blažek Nada, Prisoje 4, Koper, spričeva-
lo o končani OŠ, izdano na ime Vučkič Na-
da. g-54263

Blažek Simon, Koče 69, Prestranek, spri-
čevalo o končani OŠ. p-54121

Blažek Simon, Koče 69, Prestranek, potr-
dilo o končani OŠ 25. maj Prestanek. p-54122

Blažič Kristijan, Sp. Polskava 212, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15680. g-54240

Blažič Vinko, Menardova ulica 65/a,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Šol-
skega centra Krško - Tehniška elektro šo-
la-šibki tok. s-54090

Božič E., Cirje 30, Raka, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 13824. p-54109

Bohinc Nina, Hacetova 9, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Šubičeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1995. s-54287

Bokan Jože, Matjaševci 43, Kuzma, de-
lovno knjižico, reg. št. 29986, ser. št.
182923. p-54082

Bovha Gorazd, Podčetrtek 116, Podčetr-
tek, letno spričevalo STŠ Celje, šolsko leto
92/93. g-54222

Bremec Sebastjan, Marxova 25, Piran,
spričevalo 3. letnika srednje šole v Izoli.
g-54314

Brezavšček Andrejka, Kopitarjev trg 2,
Vodice, indeks FDV v Ljubljani. s-54315

Breznik Marko, Vrtača 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8485.
s-54143

Breznik Matjaž, Županje njive 31 B, Sta-
hovica, spričevalo 4. letnika Srednje kemij-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-54289

Brinovec Marjan, Gomilsko 18, Gomil-
sko, zavarovalno polico, št. 0348288.
g-54265

Brozovič Mario, Ivana Regenta 14, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29445.
p-54158

Brvar Borut, Na delih 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 185986.
s-54031

Car Marjan, Kandijska 43, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24489.
g-54191

Cimperšek Katja, Bičevje 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 39378,
reg. št. 12765. s-54095

Cof Roman, Ljutomer, zavarovalno po-
lico, št. 324048. p-54051

Colnar Robert, Arkova 15, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38139.
s-54182

Crnomarković Radoslav, Dabar, Sanski
most, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
164431, S 1010659, reg. št. 164431. s-54215

Curk Aleš, Koper, zeleno karto. g-54258
Černec Uroš, Ul. Borisa Vinterja 10, Slo-

venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10306. p-54064

Četrtič Matjaž, Kojsko 7, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 36912.
p-54079

Čivre Jožef, Čentiba 13, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11607.
p-54056

Čoko Davor, Balkanska 32, Beograd, za-
ključno spričevalo Šolskega centra Boris Ki-
drič v Celju, izdano leta 1969. s-54285

Črnič Jani, Grabrovec 19, Metlika, spri-
čevalo 3. letnika Srednje lesne šole v No-
vem mestu, izdano leta 1994. s-54126

Čubrilo Aleksander, Gradnikove briga-
de 23, Nova Gorica, spričevalo OŠ Ivana
Roba Šempeter pri Gorici. g-54271
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Deželak Maša, Podhumska ulica 7,
Laško, spričevalo 4. letnika Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1995. s-54218

Debeljak Marija, Hrib Loški potok 111,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
786. s-54179

Delalovič Fersad, Ključ, zaključno spri-
čevalo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1986. s-54309

Demšar Uroš, Rinmo, Savska 55, Bled,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice, let-
nik 94/95. g-54305

Dević Cvijetin, Pruška 4, Postojna, za-
varovalno polico, št. 0369279. g-54250

Dimic Zdravko, Spodnji Rudnik I/7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1025408, reg. št. 13716. s-54162

Dolenc Peter, Rožna dolina c IX 45 A,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gim-
nazije VIč. s-54016

Dolenc Tadeja, Ulica Bratov Učakar 22,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1995. s-54230

Doma Ana, Lajkovska ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo 6. razreda OŠ Marjan Jovan
Novak, izdano 1994. s-53002

Dornik Damjana, Plešivo 59, Dobrovo,
spričevalo 1. letnika srednje šole, šolsko
leto 90/91. g-54065

Dornik Sabina, Krška vas 28 E, Krška
vas, spričevalo 3. letnika Gimnazije Breži-
ce, izdano leta 1995. s-54220

Dovgan Aleš, Miloša Zidanška 8 B, Šent-
jur pri Celju, spričevalo 2. letnika SZŠ Cel-
je. p-54058

Erjavec Klavdija, Ulica bratov Učakar
126, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnik
Gimnazije Vič, izdana leta 1991 in 1992 v
Ljubljani. s-54159

Erčulj Uroš, Stara cesta 16, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10484.
s-54291

Falič Kasim, Šmarješka 2, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31207.
g-54227

Felicjan Anica, Povir 20/b, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9416, izdala
UE Sežana. g-54120

Ferček Jasmina, Ulica bratov Hvalič 92,
Kromberk, diplomo NSC Nova Gorica, iz-
dana leta 1988. s-54044

Feuš Aleksandra, Globoka 46, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 1995. g-54299

Fišer Sonja, Kržišnikova 4, Medvode,
zaključno spričevalo, št. 1086, izdano na
ime Maletič Sonja, izdano leta 1983.
g-54124

Flisar Karmen, Industrijska 13, Murska
Sobota, spričevalo Ekonomske šole, šolsko
leto 917)2. p-54091

Flisar Karmen, Industrijska 13, Murska
Sobota, spričevalo Ekonomske šole, šolsko
leto 90/91. p-54092

Florijančič Janez, Partizanska ulica 1 a,
Radomlje, delovno knjižico. s-54184

Florijančič Janez, Partizanska ulica 1 A,
Radomlje, spričevalo 3. letnika Srednje les-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1995. s-54185

Furlan Zmago, Tomačevica 32, Komen,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika PŠKS Koper.
p-54056

Gajič Nina, Kvedrova cesta 36, Ljublja-
na, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-54277

Garaj Josip, Preglov trg 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Poklicne grafične šole
v Ljubljani, izdano leta 1981. s-54094

Gaši Jasminka, Jamova 12, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9968. g-54165

Gačević Leonida, M. Gubca 22, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 22794.
p-54132

Glavina Neli, Vinole 28, Portorož, spri-
čevalo 1., 2., 3., 4. letnika in maturitetno
spričevalo. g-54351

Gliha Jožica, Dolga njiva pri Pentlovr. 6,
Velika Loka, spričevalo 2. in 3. letnika Eko-
nomske srednje šole v Ivančni Gorici.
s-54034

Gobbo Živa, Morova 29, Izola, spričeva-
lo 3. letnika Gimnazije Koper. g-54059

Golja Vlasta, Montinjačevo naselje 5 b,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
23998. g-54198

Goljevšek Ratko, Andreaševa ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 147347, ser. št. 120192 in inštruktor-
sko dovoljenje, kat. B, št. S 6553, reg. št.
120192. s-54173

Golub Mario, Polje cesta VIII 2, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok,
izdano leta 1992. s-54008

Gornik Dominika, Goriča vas 8, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4041. s-54238

Gosak Justina, Gozdna pot 3, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512905, reg. št. 151127. s-54273

Gracej Dominik, Pernice 9a, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7663. p-54036

Grafenauer Nikolaj, Bratovševa ploščad
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 70960, S 927367, izdala UE
Ljubljana. s-54164

Gregorič Peter, Ul. Tončka Dežmana 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 420984-duplikat, izdala UE Kranj.
p-54059

Gregorovič Edi, Babiči 41/b, Marezige,
vozniško dovoljenje. g-54257

Grman Vladimir, Jakčeva ulica 43, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika-dvojnik, izdana
leta 1990 in 1991 Srednje železniške šole v
Ljubljani. s-54306

Grobelnik Branimir, Dolenjska 40,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnik Poklic-
ne elektro šole Litije, izdano leta 1978.
s-54153

Gruden Barbara, Šuceva 5, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole tiska in papir-
ja v Ljubljani, izdano leta 1995. g-54123

Grum Anton, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 90798, S 1051887, izdala UE Ljubljana.
s-54015

Gumzej Marko, Srednja vas 97D, Sred-
nja vas, spričevalo Gostinske šole na Bledu.
g-54349

Hadžič Samir, Žibertova 27, Ljubljana,
diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kav-
čiča v Ljubljni, izdana leta 1989. s-54331

Haller Darinka, Rožna ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Mlekarskega
šolskega centra v Kranju, šolsko leto
1976/77 in 77/78. s-54161

Harčević Halil, Jezersko, Bosanska Kru-
pa, diplomo Srednje gradbene šole Ivana
Kavčiča, izdana leta 1991. s-54296

Heljezović Edin, Ob Kamniški progi 9,
Ljubljana, diplomo Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdana leta 1995.
s-54068

Hleb Vinko, Zalog 9, Šempeter v Sav.
dolini, zaključno spričevalo Poklicne šole
za avtomehanike v Celju, izdano leta 1974.
p-54142

Horjak Irena, Okrogarjeva 7, Celje, za-
varovalno polico, št. 086416. g-54070

Horvat Borut, Pod Perkolico 32, Radlje
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu II.
gimnazije Maribor, izdano leta 1993.
p-54034

Horvat Karmen, Tbilisijska ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 814933, reg. št. 167120. s-54087

Horvat Martin, Bukovčeva ulica 19, Vir,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol - avtomehanik, izda-
no leta 1977. s-54223

Hočevar Mojca, Pot v Gaj 6, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 16885. g-54107

Hrastelj Mihael, Legen 47, Šmartno/Slo-
venj Gradcu, spričevalo 3. letnika Strojne
šole v Velenju, šolsko leto 93/94. g-54076

Hren Barbara, Levstikova 12, Izola, za-
varovalno polico, št. 351199. g-54226

Hrovat Berta, Boštanj 12, Boštanj, letno
spričevalo 2. letnika Poklicne oblačilne šole
Sevnica, šolsko leto 76/77. g-54255

Hrovatič Damjan, Stranska vas 5, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje tehnič-
ne zdravsteve šole v Novem mestu, izdano
leta 1994. s-54181

Ibrahimovič Barbara, Mala Slevica 5,
Velike Lašče, spričevalo Srednje tekstilne
šole v Kočevju, šolsko leto 91/92. g-54325

Ikač Vladimir, Alpska 13, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 20560. g-54266

Ikič Slavko, Kerstnikova 13, Velenje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje rudar-
ske šole v Velenju, izdani na ime Kovačevič
Zoran. p-54073

Iršič Mihaela, Stražica 5 A, Frankolovo,
maturitetno spričevalo Srednje kemijske šo-
le v Rušah, izdano leta 1993. s-54210

Jager Jernej, Reška c. 74, Prebold, spri-
čevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu SFTSPŠ Celje, izdano leta 1995.
g-54197

Jager Simona, Ljubljanska 60, Celje,
spričevalo OŠ. g-54244

Janžič Zdravko, Tinjska gora 88, Ložni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10872. g-54172
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Janežič Janez, Prušnikova ulica 11, Ljub-
ljana, vozovnico, št. 2164, izdal LPP Ljub-
ljana. s-54167

Jaušovec Ivica, Podvinci 130 c, Ptuj,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spriče-
valo Centra srednjega usmerjenega izobra-
ževanja Dušan Kveder Ptuj, izdani na ime
Gobec Ivica. g-54053

Javoršek Marko, Pot v zeleni gaj 29 d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 21614, S 241679, izdala UE Ljubljana.
s-54212

Jelnikar Martina, Bergantova 3, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13533.
s-54025

Jenžur Mihaela, Drnovo 59, Leskovec,
spričevalo, izdano leta 1972. g-54064

Jerman Livijo, Pobeška c. 33, Koper, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 159. g-54328

Jeseničnik Aleksandra, Gajstova pot 22,
Šentjur, zaključno spričevalo Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo, šolsko leto 92/93.
g-54067

Jesenk Saša, Nizka 12, Rečica ob Savi-
nji, spričevalo 1. letnika Gimnazije v Celju,
šolsko leto 91/92. p-54159

Jezernik Ivan, Škapinova 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 11548. p-54078

Jordan Nevenka, Jurčičeva 17, Žužem-
berk, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 12,
izdano na ime Gričar Nevenka, leta 1983.
g-54260

Jovanovski Vlado, Bazoviška 1, Nova
Gorica, delovno knjižico. p-54160

Jović Dragan, Smrjene 106 a, Škofljica,
zavarovalno polico št. LJ 2504442071, iz-
dala Zavarovalnica Triglav Ljubljana.
s-54163

Kac Iztok, Glinškova ploščad 16, Ljub-
ljana, indeks Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev. s-54043

Kajba Mileva, Cesta talcev 4, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ru-
darske šole, izdano na ime Stojanovič Voji-
slav. p-54074

Kalamar Ladislav, Zavod, Dob pri Mir-
ni, delovno knjižico. p-54162

Kampuš Andrej, Vodnikova ulica 5, Ža-
lec, indeks, št. 28009017 Fakultete za fizi-
ko. s-54082

Kastelic Polona, Pod gozdom IV/8, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17702. s-54023

Kastelic Polona, Pod gozdom IV/8, Gro-
suplje, indeks Fakultete za organizacijke ve-
de v Kranju. s-54024

Kaufman Marija, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 88368, S 928413, izdala UE Ljubljana.
s-54028

Kavčnik Zdravko, Agrokombinatska 17
a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 162482. s-54157

Kazanovič Milan, Gozjansko 69, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
8012. p-54102

Kašnik Breznik Sonja, Stari trg 86, Slo-
venj Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Gim-
nazije Ravne na Koroškem, šolsko leto
73/74 in 74/75. g-54298

Kemperle Klemen, Podbrdo 18 a, Tol-
min, vozniško dovoljenje, št. S 105773, iz-
dala UE Tolmin. p-54161

Kepic Marija, Tenetiše 48, Golnik, spri-
čevalo o končani OŠ Simona Jenka. g-54343

Kerin Unetič Zvonka, Župeča vas, Cer-
klje/Krki, spričevalo o zaključnem izpitu.
g-54348

Kern Emil, Skaručna 1, Vodice, maturi-
tetno spričevalo Elektro šole v Ljubljani,
Vegova, izdano leta 1980. s-53013

Keuchler Maksimiljan, Rožno naselje 35,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
14743. p-54131

Kiefer Julijana, Tugomerjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 973756, reg. št. 200271. s-54150

Klemenič Jasminka, Muhaber 20, Novo
mesto, diplomo Gimnazije Novo mesto, iz-
dana leta 1989. s-54337

Kliček Ksenja, Rateče 144, Rateče pri
Planic, osebno izkaznico. g-54254

Kmecl Tine, Partizanska c. 32, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11037, izdala UE Grosuplje. s-54214

Koželj Franc, Breg pri Konjicah 1, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10518. p-54044

Kocijan Klavdija, Škerjančeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika gimnazije
Šiška Ljubljana, izdano leta 1994. s-54188

Kocjančič Bogomir, Borogora 34, Žu-
žemberk, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 14794, izdala UE Novo mesto. g-54352

Kodermac Valentina, Bazoviška 14, No-
va Gorica, spričevalo OŠ M. Štrukelj, šol-
sko leto 90/91. p-54052

Kogej Danica, Murkova 4, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 2868, izdala UE
Ptuj. g-54066

Kolar Dimitrij, Mlinska cesta 8 a, Slo-
venske Konjice, maturitetno spričevalo
Gimnazije Celje, izdano leta 1994. s-54030

Kondić Vojo, Šumadijska 94, Kač, spri-
čevalo o končani šoli za poklicnega vozni-
ka, šolsko leto 78/79. s-54128

Korak Hertica, Cesta na Rupo 15, Kranj,
vozniško dovoljenje - duplikat, kat. BGH,
št. S 1122604, reg. št. 47337, izdala UE
Kranj. s-54020

Kordiš Marko, Savska cesta 1, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 17843.
s-54311

Koren Barbara, Triban 14/A, Koper, spri-
čevalo o končani OŠ, šolsko leto 87/88.
g-54327

Koron Martin, Batuje 72, Črniče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 76785.
g-54139

Korošec Alenka, Ulica Mirka Tomšiča
5, Ljubljana, diplomo Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdana leta 1987. s-54213

Korošec Slavko, Ljubljanska cesta 4 c,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole - smer natakar, izda-
no leta 1973. s-54286

Korun Rok, Dobrteša vas 52 b, Šempeter
v Sav. dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1027061. p-54050

Kos Tinka, Goriška ulica 59, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928066, reg. št. 83370. s-54099

Kosanec Valerija, Za vasjo 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S480307, ser. št. 167746. s-54183

Kous Bojan, Krog, Plečnikova 59, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 18720.
p-54083

Kovačič Boštjan, Posavskega 24, Ljub-
ljana, spričevalo Srednje agroživilske šole
Ljubljana, izdano leta 1995. s-54160

Kozamernik Matjaž, Prešernova 1, Ra-
dovljica, indeks, št. 81386510 Ekonomske
poslovne fakultete v Ljubljani. s-54131

Kozina Robert, Čirče 36, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1091087, reg.
št. 35318, izdala UE Kranj. g-54242

Kozlovič David, Cesta na Markovec 63,
Koper, vozniško dovoljenje, izdala UE Ko-
per. g-54225

Košir Luka, Stara cesta 34, Naklo, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-54071

Košir Miran, Kovinarska 1/A, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14193,
izdala UE Kamnik. s-54247

Koštomaj Janko, Zepina 13, Škofja vas,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole,
šolsko leto 90/91. g-54253

Kržan Jože, Trg svobode 13, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 4932.
p-54054

Kragelj Branka, Sp. Škofije 68, Škofije,
spričevalo o zaključnem izpitu šole za pro-
dajalce. g-54262

Krajnc Elizabeta, Agrokombinatska 38,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1961.
s-54187

Kralj Vincenc, Tirna 7, Sava, hranilno
knjižico, št. 01-91. p-54069

Krašna Lara, Hum 45, Kojsko, indeks
Srednje družboslovno šole v Novi Gorici,
izdan leta 1988. g-54345

Kregar Ignacij, Celovška cesta 470,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 814576, reg. št. 104712. s-54190

Križman Andrej, Mengeška 53 a, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
17403. s-54119

Križnar Tina, Stara cesta 23, Naklo,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj.
g-54194

Krivac Aleksandra, Selovac 63/a, Šent-
janž, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole Slovenj Gradec, šolsko leto 89/90.
g-54171

Krivec Janja, Tešova 13, Vransko, spri-
čevalo. p-54057

Krumpak Alenka, B. Jakca 17, Lucija,
Portorož, diplomo, št. 167/T z dne 23. 6.
1981. g-54060

Kuhar Helena, Pipanova 114, Šenčur, di-
plomo, indeks in zaključno spričevalo.
g-54142

Kunšič Tina, Pri mostiščarjih 6, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Šubičeve
gimnazije, izdano leta 1994. s-54290
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Kupec Zlatko, Na Golovcu 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 31377. p-54077

Kveder Marko, Pod hribom 30, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27728. s-54047

Laharnar Patricija, Valvazorjeva 2, Ko-
per, spričevalo šole za prodajalce Koper.
g-54108

Lazar Bojan, Ulica Goce Delčeva 42,
Ljubljana, diplomo Srednje tehniške šole v
Ljubljani, izdana leta 1981. s-54180

Lazarevska Danijela, Destradijev trg 1,
Koper, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske in družboslovne šole v Kopru, šol-
sko leto 91/92. p-54075

Lazič Milan, Ul. Gradnikove brigade 43,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B.
p-54080

Leban Iztok, Prešernova 14, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH. .
p-54099

Leben Inga, Podgorci 135, Podgorci, za-
varovalno polico, št. 353063. p-54120

Leskovar Florijančič Metka, Partizanska
ulica 1 A, Nožice, spričevalo IV. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole v Mariboru, izdano leta 1994
na ime Leskovar Metka. s-54211

Leskovšek Peter, Dolenjska cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 15477, reg. št. 5967. s-54237

Levac Karmen, Ivančičeva 13, Ankaran,
delovno knjižico. g-54136

Levovnik Carmen, Mota 74/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8651.
p-54095

Lezaić Živko, Ul. Save Vujanoviča 18,
Valjevo, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne šole Litostroj, izdano leta 1977.
s-54079

Ličar Andrej, Cesta OF 40, Cerkno, spri-
čevalo III. letnika Gimnazije Idrija, izdalo
leta 1993. s-54233

Lombar Mihael, Olševek 40, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 360356,
reg. št. 41286, izdala UE Kranj. s-54039

Lombar Mihael, Olševek 40, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 360356,
reg. št. 41286, izdala UE Kranj. g-54196

Lunder Milena, Ulica OF 9, Trebnje,
končno spričevalo poslovodske šole.
g-54121

Luskovec Sonja, Brodarjeva 4, Celje,
spričevalo. p-54129

Malinovič Dragutin, Gubčeva 11, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3877.
p-54119

Mandelc Klemen, Zabreznica 61, Žirov-
nica 64274, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Jesenice, izdano leta 1994. s-54169

Manova Dragana, Hranilniška 2, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Šubičeve gimna-
zije, izdano leta 1994. s-54101

Marolt Jože, Senožeče 19, Senožeče,
spričevalo, št. 1297/1, izdano leta 1980.
p-54156

Marot Jadranka, Ipavčeva ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 1995. s-54278

Mastnak Janko, Valvazorjeva, Laško,
vozniško dovoljenje, št. 8699. p-54045

Matelič Vojko, Struževo 31, Kranj, di-
plomo. g-54075

Medved Boštjan, Mamolj 6, Polšnik,
spričevalo 4. letnika Srednje železničarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995. s-54316

Medved Pihler, Rožna dolina 29, Lesce,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske
šole v Kranju, šolsko leto 79/80. g-54231

Medvešek Niko, C. Tončke Čeč, Trbov-
lje, spričevalo Živilske šole, št.
1014/100/II-C, izdano 8. 12. 1965. g-54203

Meglič Marija Meglič, Potarje 3, Tržič,
indeks Fakultete za družbene vede. s-54151

Mehle Jože, Fužina 32, Zagradec, spri-
čevalo OŠ Zagradec. s-54081

Mehonič Enisa, Ravne 28, Tržič, spriče-
valo 1. letnika Srednje tekstilne in obutvene
šole v Karnju, izdano leta 1993. s-54332

Mei Sing Blaško, Lavričeva 42, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 75894., izdala UE Ajdovščina. s-54129

Mencinger Mojca, Ul. Jes. bohinjskega
odreda 3, Bohinjska Bistrica, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 19213. g-54116

Merljak Saša, Cankarjeva 54, Nova Go-
rica, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Novi Gorica, šolsko leto 91/92.
g-54114

Mernik Marjan, Gladomes 12, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 18545. g-54268

Merzdovnik Jelka, Mislinjska Dobrava
12, Šmartno/Slovenj Gradcu, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 6152. g-54127

Merzdovnik Jelka, M. Dobrava 67, Mi-
slinja, spričevalo SŠ Slovenj Gradec - eko-
nomski kom. tehnik, šolsko leto 91/92.
g-54174

Meznarič Lidija, Bukovci 161, Markov-
ci, spričevalo 3. letnika Upravne šole, šol-
sko leto 94/95. g-54061

Mešinović Derviš, Zakotnikova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 63227, ser. št. 164904.
s-54312

Milharčič Tadej, Štorje 5, Sežana, in-
deks Fakultete za elektrotehniko in računal-
ništvo. s-54338

Milinkovič Slobodan, Dilančeva 1, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 32120, izdala UE Novo mesto. s-54170

Milivojevič Rastko, Martinova ulica 83,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Moste, šolsko leto 92/93 in 93/94.
s-54232

Miljević Marina, Cesta v Šmartno 49,
Ljubljana, spričevalo od 1-4. razreda OŠ
Nove Jarše v Ljubljani. s-54019

Milošević Marina, Kunaverjeva ulica 1,
Ljubljana, spričevalo I. letnika Srednje grad-
bene šole v Ljubljani, izdano leta 1992 na
ime Dalipović Marina. s-54084

Miloševič Mirjana, Borisa Kidriča 3,
Metlika, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo. g-54102

Možina Marija, Dolenčice 9, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19447. s-54006

Modic Tomaž, Na vasi 10, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7495.
s-54276

Modrijan Primož, Šubljeva 13, Domža-
le, preklic indeksa, objavlčjen v UL RS, št.
55/95. s-54011

Mrvar Slavka, Trebelno 16, Trebelno,
spričevalo 1. 2. 3. letnika in spričevalo oza-
ključnem izpitu Šole za prodajalce. g-54104

Mrvar sandi, V Karlovce 51, Podmolnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 100459,
reg. št. 182867. s-54168

Mugerle Marko, Ob Ljubljanici 56, Ljub-
ljana, indeks FOV Kranj, št. 33721. g-54202

Muhovec Nataša, Lesce, spričevalo.
g-54105

Mumelj Ivanka, Breg 14, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8935.
p-54049

Murko Marta, Svetinci 10, Desternik,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 23229,
izdala UE Ptuj. g-54307

Murković Bojan, Krožna pot 56 A, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 237192.
s-54317

Muzlovič Marijan, Prištinska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 644989, reg. št. 81709. s-54004

Nanut Franc, Krožna cesta 27, Šempeter
pri G., vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11952. p-54039

Ninič Ratko, Ulica Gubčeve brigade 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 613942, ser. št. 133620. s-54324

Novak Helena, Povšetova ulica 61, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljeni o pedagoškiin
andragoški izobrazbi, izdala Filozofska fa-
kulteta, leta 1980, na ime HelenaKušar No-
vak. s-54125

Novak Stanko, Veniše 21, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 672. p-54108

Novak Vlasta, Dobrova 46, Celje, diplo-
mo, št. 367. g-54334

Nowotny Marko, Ljubljanska cesta 76,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 303981. s-54186

Ocvirk Klemen, Veselovska 81, Šenčur,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske in
mlekarske šole v Kranju, šolsko leto 89/90.
g-54353

Oder Stanislava, Sadinja vas 4, Semič,
vozniško dovoljenje, št. 4844. p-54134

Okič Enes, Tavčarjeva 1/B, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Tone Čufar.
g-54106

Oletič Goran, Nas. Prekmurske brigade
18, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 12488. p-54047

Orel Jure, Erjavčeva 2, Koper, spričeva-
lo o zaključnem izpitu, št. T/12-381.
g-54318

Pajk Jože, Savinjska cesta 24, Trbovlje,
delovno knjižico. p-54001

Panger Valter, Sečovlje 105, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3040.
g-54134

Paradiž Mateja, Javornik 25, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15961. g-54346
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Pavič Vaskrsija, Slomškova ulica 20,
Domžale, zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole, izdano leta 1972. s-54037

Pavkovič Zoran, Reška ulica 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885595, reg. št. 174409. s-54330

Peterka Janez, Vanča vas 39, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 21238. p-54093

Peternelj Marija, Podgora 36, Gorenja
vas, listino. g-54355

Petovar Milan, Turjanci 22, Radenci, de-
lovno knjižico. p-54096

Petrevčič Jožko, Grgarske Ravne 34, Gr-
gar, diplomo Tehniškega srednješolskega
centra Branko Brelih.

Pečnik David, Goličnikova ulica 1, Mo-
zirje, indeks - 5. letnik Medicinske fakulte-
te v Ljubljani. p-54100

Pečnik David, Golišnikova 1, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8217.
p-54060

Pirher Andreja, Fulneška ulica 4, Ljuto-
mer, indeks Pedagoške fakultete v Ljublja-
ni. s-54279

Pivar Ana Marija, Rakičan, Lendavska,
Murska Sobota, spričevalo 3. letnika Gim-
nazije Ljutomer, šolsko leto 92/93. g-54347

Pišek Frančiška, Ig 42, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1042681, reg. št.
207130. s-54093

Plajh Marta, Mestni trg 14, Slovenske
Konjice, spričevalo 1. in 2. letnika Eko-
nomsko administrativne šole Maribor, izda-
ni na ime Knez Marta. p-54035

Planinšek Igor, Robova 5, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 33447. p-54076

Požar Tomislav, Brilejeva ulica 22, Ljub-
ljana, indeks Ekonomske poslovne fakulte-
te v Mariboru št. 82138156. s-54085

Požeg Boris, Prušnikova 54, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014410, reg. št. 149403. s-54040

Podgoršek Miro, Svetinova 20, Jesenice,
diplomo, št. I/1643 Srednje šole IskraKranj,
izdana leta 1989. g-54192

Podobnik Dimitrij, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 244637, reg. št. 29089. s-54292

Polajnar Ana Marija, Podbrezje 165,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 51192, reg. št. 532, izdala UE Kranj.
s-54113

Ponikvar Boštjan, Vodnikova cesta 256
A, Ljubljana, diplomo Srednje računalniške
šole v Ljubljani, izdana leta 1990. s-54130

Popošek Brigita, Podvinci 104 a, Ptuj, spri-
čevalo 4. letnika, šolsko leto 93/94. g-54264

Poreber Samo, Adamičeva 38, Novo me-
sto, delovno knjižico, ser. št. 37785.
g-54103

Potočnik Branko, Vrečkova ulica 7,
Kranj, obvestilo o oravljeni maturi Gimna-
zije Kranj, izdano leta 1995. s-54149

Potočnik Milan, Dolenja vas 73, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7367.
s-54021

Počkaj Magdalena, Veliko Ubeljsko 32,
Hruševje, higijenski minimum, št. 39/93, iz-
dan 20. 12. 1995. p-54053

Primc Igor, Maistrova 9, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
326205. s-54235

Rajar Marjan, Gor. Ponikve 21, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE
Trebnje. s-54216

Rajk Tadeja, Tolstojeva ulica 23, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
ske in gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1992. s-54204

Raščan Magdalena, C. Staneta Žagarja
44, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 114934, reg. št. 24902, izdala UE
Kranj. g-54329

Remškar Mojca, Planina 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475293,
reg. št. 34718, izdala UE Kranj. s-54304

Ristič Zorica, Obala 111, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 8177. g-54135

Rituper Sebastjan, Kolodvorska 7, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 21942.
g-54199

Rojc Janja, Brezova 34, Šmarje, spriče-
valo 1. letnika. p-54107

Rojc Marija, Mariborska 76/A, Celje,
spričevalo o končani OŠ Žalec. g-54193

Rokavec Robert, Gora pri pečah 10, Va-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25205. s-54308

Rossi Damjan, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 90635, reg. št. 182296. s-54045

Rozman Celestina, Osojna pot 1, Izola,
zavarovalno polico, št. 0351128 1-AO-01.
g-54141

Rupert Robert, Janševa ulica 13, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0305928.
s-54280

Sžilagyi Erno, Bognarjeva pot 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050492, reg. št. 208704. s-54117

Sadiki Seljver, Larče, Tetovo, delovno
knjižico. s-54339

Semler Jadranka, Bračičeva ulica 17, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9817. d-54300

Seničar Andrej, Lanišče 54, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 0310955. s-54221

Simčič Marjan, Medana 53, Dobrovo,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-54097

Sirk Anton, Ljubljanska 54, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 19137. p-54146

Sitar Rok, Vrhpolje 224, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 17133, izdala
UE Kamnik. s-54301

Skaza Edita, Nova Cerkev 80, Nova cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 30363.
p-54042

Skok Krump Alenka, Milana Klemenči-
ča 18, Nova Gorica, spričevalo o zaključ-
nem izpitu, št. 158-81/VI. g-54032

Slavec Božidar, Knežak 195, Knežak,
vojaško knjižico. g-54137

Slemenik Helena, Tomaška vas 19,
Šmartno/Slovenj Gradcu, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 11579. g-54177

Slobodnik Franc, Staneta Rozmana 22,
Metlika, certifikat TIR E 15571/93 za pri-
kolico, reg. št. F1-84NM. g-54270

Smajlovič Husein, Kejžarjeva 37, Jese-
nice, vozniško dovoljenje. g-54245

Smodiš Vladimir, Vaneča 64/a, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 15222. p-54043

Sobočan Darko, Zg. Kamenščak, Ljuto-
mer, zavarovalno polico, št. 216522.
p-54133

Soršak Jožica, Podlože 1, Ptujska gora,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole,
letnik 1994. g-54241

Srdić Miloš, Pod kostanji 17, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1996. s-54042

Srelec Marjetka, Placerovski 8, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. FBH, št.
33269, izdala UE Ptuj. p-54063

Stanič Jože, Župelevec 31 D, Kapele,
maturitetno spričevalo Gimnazije Novo me-
sto. s-54089

Stare Vesna, Nomenj 28, Bohinjska Bi-
strica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole Kranj, šolsko leto 91/92.
g-54057

Sterle Laura, Cankarjeva 31 c, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23628. g-54118

Stojanovič Sebastjan, Na Cvetači 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34512. s-54206

Stručič Leon, Fornače 5, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. GH, izdala UE Piran.
g-54115

Suhadolc Iztok, Za Opekarno 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
166804. s-54156

Šabić Vahid, Zg. Škofije 3 a, Škofije,
zaključno spričevalo Centra strokovnih šol
v Ljubljani, izdano leta 1980. s-54152

Šantak  Danijela,  Gradnikova  29,  No-
va  Gorica,  spričevalo  o  končani  OŠ,  št.
delovodnikova 1169, mat. št. III/267.
p-54103

Šarčević Petar, Mali vrh pri Šmarju 62,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 8085. s-54005

Šibanc Aleksandra, Vrhpolje 12, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14226, izdala UE Sežana. p-54055

Šibenik Bojan, Gogalova 8, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 374129. g-54342

Šifrer Andrej, Sr. Bitnje 122, Žabnica,
zavarovalno polico, št. 350621. g-54341

Škapin Irena, Rodik 13, Kozina, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Sežana, izdano
leta 1994. s-54029

Škoflek Alois, Hrenova 2, Strmec pri
Vojniku, spričevalo 1., 2. letnika in zaključ-
no spričevalo Srednje gradbene in ekonom-
ske šole v Ljubljani. s-54036

Šlebinger Patricija, Bilečanska 5, Ljub-
ljana, indeks Višje upravne šole v Ljubljani.
s-54033

Šobot Suzana, Ulica Angelce Ocepkove
15, Ljubljana, delovno knjižico. s-54052

Špruk Simona, Zg. Bela 37, Preddvor,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka, št.
469517. g-54239

Štanger Marija, Cesta 4. julija 47, Kr-
ško, delovno knjižico, št. 3773. g-54267
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Šteblaj Borut, Mrzelova ulica 23, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Oskar Kova-
čič v Ljubljani. s-54284

Štok Jelka, Kidričeva 25, Nova Gorica,
diplomo Srednje lesarske šole Jože Srebr-
nič. p-54101

Štubljar Elena, Malo Lešče 2, Suhor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-54256

Šuklje Anton, Mestni trg, Metlika, voz-
niško dovoljenje, izdala Ue Metlika.
g-54062

Šuštaršič Marjetka, Stranska vas 24, Žu-
žemberk, dijaško mesečno vozovnico, št.
7730, izdal LPP. s-54288

Švab Vladimir, Križevec 49, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1377.
p-54031

Šverko Željko, IX. korpus 17, Izola, ze-
leno karto, št. 0414809 SLO 01. g-54140

Tadel Boštjan, Stari trg 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146880, reg. št. 149202. s-54012

Tajnič Dejan, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-54207

Tavčar Sabina, Žabnica 18/A, Žabnica,
spričevalo 2. letnika in spričevala o zaključ-
nem izpitu STOGŠ Kranj. g-54350

Teraš Jože, Trg Alfonza Šarha 3, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6032. g-54176

Terzer Igor, Ul. II. Prekom. brigade 33/F,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39639. s-54205

Tkalec Ivan, Lipa 159, Beltinci, vozniško
dovoljenje, št. 18680. p-54094

Tomažin Maja, Taleška 3, Lesce, spriče-
valo 2. in 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole, izdani leta 1976 in 1978, na ime Kri-
vec Maja. g-54178

Tomažič Mateja, Hrib 11, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 10459. s-54054

Tome Stanko, Prušnikova 34, Ljubljana,
vozno karto, št. 1517 s stoprcentnim popu-
stom. s-54229

Tomše Nataša, Brodarjev trg 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, št. S 850247, reg.
št. 131505. g-54340

Toroš Lidija, Jeranova ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74032. s-54243

Tripar Valter, Bertoki, Markova ul. 55,
Koper, spričevalo 1. in 2. letnika SKPŠ Ko-
per. g-54138

Turk Ernestina, Cesta M. Tita 63, Jese-
nice, spričevalo 3. letnika srednje šole.
g-54073

Udovič Anamarija, Dekani 12, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. 28124. g-54122

Umek Ana, Bevke 120, Vrhnika, delov-
no knjižico. s-54018

Uršič Marjetka, Škrljevo 8, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8744,
izdala UE Trebnje. s-54027

Uštar Darja, Tržaška cesta 45, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1012892. s-54007

Učakar Darja, Zg. Hotič 25, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2962, izdala
UE Litija. s-54026

Valenko Dušan, Gorišnica 163 a, Gori-
šnica, zaključno spričevalo, šolsko leto
78/79. p-54090

Valny Vatroslav, Tomšičeva 15, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Gostinske šo-
le, šolsko leto 90/91. g-54201

Vatovec Igor, Celjska ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
766007, reg. št. 60255. s-54302

Vema d. o. o., Rečica ob Savinji 86,
Rečica ob Savinji, zavarovalno polico, št.
242527, za tovorni avto CE 15-49 E.
p-54046

Vetrih Marija, Paka 37A, Velenje, matu-
ritetno spričevalo, letnik 1974. g-54335

Vidic Nina, Trg Rivoli 8, Kranj, spriče-
valo 1. letnika STOGŠ v Kranju, izdano leta
1992. s-54281

Vidmar Marija, Prebačevo 10 a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BG, št. S 807067,
reg. št. 17729, izdala UE Kranj. p-54002

Vidmar Zvonimir, Lopata 32 A, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 32192. p-54118

Vidrih Slavica, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595745, reg. št. 148681. s-54294

Vilar Andrej, Ulica Goce Delčeva 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7055. s-54158

Višnjar Drago, Valvazorjev trg 5, Laško,
spričevalo 2. in 3. letnika, šolsko leto 68/69
in 69/70. g-54074

Vodičar Tone, Šmartinska cesta 254,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 389424.
s-54048

Volk Petra, Breg 173, Žirovnica 64274,
spričevalo 2. letnika STOGŠ Kranj, letnik
93/94. g-54313

Vovk Simon, Prisoje 7, Mislinja, maturi-
tetno spričevalo, šolsko leto 94/95. p-54085

Vozlič Urška, Trg prekomorske brigade
2, Zagorje, spričevalo, šolsko leto 95/96.
p-54038

Vratanar Ana Marija, Sp. Rečica 37, Re-
čica ob Savinji, spričevalo o zaključnem iz-
pitu, letnik 1994. p-54141

Vrbica Rok, Trboje 29, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 170877, ser. št.
32842, izdala UE Kranj. g-54144

Vrbič Martina, Pod kostanji 20, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, iz-
dano leta 1996. s-54092

Vrh Mojca, Ljubljanska cesta 50 A, Po-
stojna, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Postojni. s-54326

Vuk Jožef, Miren 128, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH. p-54081

Zajelšnik Matjaž, Ljubljanska 21, Kost.
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6765. p-54110

Zalezina Stane, Kolonija 1. maj 23, Trbov-
lje, zavarovalno polico, št. 436018. g-54344

Založnik Mojca, Gotovlje 38 b, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
904326. p-54032

Zemljič Igor, Črešnjevci 163, Gornja Rad-
gona, maturitetno spričevalo - šolski kovinar-
ski center Lendava, izdano leta 1977. g-54072

Zjačić Stevo, Cesta bratstva in enotnosti
18, Metlika, zavarovalno polico, št. 392002.
g-54320

Zrim Edvard, Stara 7, Murska Sobota,
spričevalo 2. letnika SSTŠ Murska Sobota,
šolsko leto 92/93. p-54037

Zupan Miroslav, Smokuč 11, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, iz-
dal UE Jesenice. g-54055

Zupanc Boris, Tavčarjeva 8, Jesenice,
vozniško dovoljenje., g-54333

Zupanič Anica, Sp. Hajdina 37/A, Haj-
dina, spričevalo 1. 2. in 3. letnika, šolsko
leto 90/91, 91/92 in 92/93. p-54089

Zupin Matjaž, Strahinja 130, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 600902,
reg. št. 42819, izdala UE Kranj. s-54297

Žagar Mark, Vrtača 9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1003433,
reg. št. 145365. s-54003

Žagar Milan, Žaga 1, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 793880. p-54130

Žagar Rudi, Sajovčevo naselje 7, Šen-
čur, vozovnico. g-54200

Žalig Aleš, Hotiza 16, Lendava, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 12280. p-54048

Žalig Janez, Brdinje 3 A, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5448. g-54261

Žel Boštjan, Maistrova 9, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12667.
g-54175

Žist Sašo, Trebinjska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
926393, reg. št. 148811. s-54080

Žičkar Marko, Črešnjice 32, Cerklje/Kr-
ki, spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske šole
v Brežicah. g-54321

Žnidaršič Janez, Sivkina ulica 16, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
263. s-54246

Žohar Ljubo, Heroja Staneta 7, Žalec,
listino. p-54111

Krivic Silva, Martinčeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846584, reg. št. 62071. s-54001

Pagon Ladislav, Tomšičeva 13, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2891. p-54098

Skok Jože, Pod Javorjem 16, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6641.
g-54269
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