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Razglasni del z dne 14. februarja 1997

Razglasi in objave
Postavitev
stalnega sodnega tolmača
Št. 756-264/96
Ob-484
Tatjana Devčič Svetek, stalno prebivališče: Ljubljana, Splitska 6, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje,
št. 756-264/96 z dne 16. 1. 1997, na lastno
željo razrešena za sodnega tolmača za romunski jezik.

Sodni register
CELJE
Rg-100619
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02605 z dne 16. 9. 1996 pri subjektu vpisa BRALCO, d.o.o., trgovsko
podjetje, Velenje, Črnova 34, sedež: Črnova 34, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/01817/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, oziroma
družbenikov ter deležev, s temile podatki:
Matična št. 5325137
Ustnaovitelj: Dolžan Jurij, izstopil 20. 5.
1994; Albraco Handelsgesellschaft, m.b.H.,
Wien, Davidgasse 11, vstopil 18. 12. 1989,
vložil 7.820 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-31078
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01096 z dne 30. 11. 1995 pri
subjektu vpisa GM–MOSER, podjetje za
import – export in consulting engineering,
d.o.o., sedež: Ul. Točke Čečeve 15, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/04708/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev s temile podatki:
Matična št.: 5675812
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Moser Gregor, Šentjur, Na
Razgled 12, vstopil 22. 10. 1992, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38043
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02372 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa FORTUNA, steklarstvo in trgovina, export-import, d.o.o., sedež: 3320, Ve-
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lenje, Šalek 89, pod vložno št. 1/01050/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
sprembo firme in sedeža, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe ter spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5316928
Firma: FORTUNA, steklarstvo in trgovina, export-import, d.o.o., Velenje, Šalek 89
Skrajšana firma: FORTUNA, d.o.o., Velenje, Šalek 89
Sedež: Velenje, Šalek 89
Osnovni kapital: 5,402.219 SIT
Ustanoviteljica: Falnoga Ljudmila, Petrovče, Levec 30, vstopila 6. 12. 1989, vložek 5,402.219 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: rezanje in vgraditev
vseh vrst okenskega in industrijskega stekla; vgraditev stekla v okenske okvire, vrata, police in podobno; izdelovanje ogledal
raznih velikosti in oblik; izdelovanje vseh
vrst steklene galanterije in opreme; brušenje in jedkanje vseh vrst stekla; trgovina na
debelo in drobno ter v tranzitu živilskih in
neživilskih proizvodov vseh trgovskih strok;
posredniški, agencijski, zastopniški, komisijski, špediterski, komercialni posli v prometu blaga in storitev.
Rg-38215
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01646 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu vpisa ALPOS, industrija kovinskih izdelkov in opreme, p.o., sedež: 3230 Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška 2, pod vložno
št. 1/00084/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5033438
Dejavnost se razširi z: gostinske storitve
nastanitve (hoteli, moteli, penzioni in turistična naselja s celotnim poslovanjem) in
gostinske storitve prehrane; opravljanje menjalniških poslov; projektiranje gradbenih
objektov; organizacija in posredovanje pri
izgradnji kompletnih gospodarskih in drugih objektov (inženiring); gradnje, rekonstrukcije, adaptacije in popravila gospodarskih, stanovanjskih in drugih zgradb (visoke gradnje); inštalacijska in zaključna dela
v gradbeništvu.
Črta se dejavnost: pravno svetovanje.
Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
kovinskih šivnih cevi in raznih kovinskih
profilov; proizvodnja kovinskega in kombiniranega pohištva in opreme za gospodinjstva, gostinstvo, šolstvo, turizem, šport,
kulturo in počitek (stoli, mize, sušilniki perila, ležalniki, postelje, obešalniki itd.); proizvodnja opreme za trgovine, banke in skladišče (zidni elementi, gondole, pulti, omarice, predalniki, police, blagajne, vitrine, kabine, pregradne montažne stene, obloge
zidov, dekorativni montažni stropovi, montažni skladiščni regali, vozični, konfekcij-
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ska stojala itd.); proizvodnja opreme za
agroživilstvo (kot je oprema za farmsko
vzrejo perutnie, kožuharjev, ovac, divjadi
itd.); proizvodnja pomožne opreme iz cevi,
profilov, žice in pločevine za potrebe farmstva; proizvodnja opreme za gradbeništvo
(cevne konstrukcije, nosilci, stopnice, ograje itd.); proizvodnja kovinskih lestev vseh
vrst (za gospodinjstva, obrt, industrijo, kmetijstvo, gozdarstvo, SLO itd.) ter proizvodnja ostalih kovinskih in lesenih izdelkov;
proizvodnja in montaža lahkih konstrukcij
za raznonamenske montažne objekte; izvajanje proizvodnih in prevoznih storitev; izvajalski ali prodajni inženiring, ki obsega
projektiranje notranje opreme za vse vrste
trgovin, za gostinstvo, skladišča, šolstvo,
zdravstvo, banke, šport, kulturo, gradbeništvo in agroživilstvo ter opremljanje poslovnih prostorov z lastnimi izdelki in tujimi, v
kolikor gre za dopolnitev lastnega proizvodnega programa; proizvodnja varilnega praška; prodaja na drobno vseh vrst artiklov
lastnega proizvodnega programa; nakup in
prodaja proizvodov in storitev, ki dopolnjujejo lastni proizvodni program; proizvodnja
orodij, strojev, strojnih delov in naprav za
izdelavo kovinskih šivnih cevi in profilov
ter za druge namene; opravljanje storitev
strojne in termične obdelave kovin; projektiranje orodij, strojev in naprav ter novih
tehnologij za izdelavo kovinskih šivnih cevi in profilov ter za druge namene; opravljanje poslovnih storitev; trgovina na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi; trgovina z živilskimi proizvodi vseh trgovskih
strok (na debelo in drobno); gostinske storitve nastanitve (hoteli, moteli, penzioni in
turistična naselja s celoletnim poslovanjem)
in gostinske storitve prehrane; opravljanje
menjalniških poslov; projektiranje gradbenih objektov; organizacija in posredovanje
pri izgradnji kompletnih gospodarskih in
drugih objektov (inženiring); gradnje, rekonstrukcije, adaptacije in popravila gospodarskih, stanovanjskih in drugih zgradb (visoke gradnje); inštalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov vseh trgovskih strok;
izvajanje investicijskih del v tujini; posredovanje in zastopanje v prometu blaga; mednarodni prevoz blaga; mednarodna špedicija.
Rg-38205
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02039 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpisa REC TRADE, mednarodno trgovsko in prevozno podjetje, d.o.o., sedež: 3000 Celje, Skaletova 12/a, pod vložno št. 1/04653/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, vpis sedeža, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo zastopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5665060
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Firma: REC TRADE, mednarodno trgovsko in prevozno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: REC TRADE, d.o.o.
Sedež: Celje, Skaletova 12a
Osnovni kapital: 1,609.575 SIT
Ustanovitelja: Rupnik Peter, Celje, Ul.
Frankolovskih žrtev 18, vložek 859.575 SIT,
odgovornost: ne odgovarja in Rupnik Stanislav, Celje, Ul. Frankolovskih žrtev 18, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, oba vstopila 9. 7. 1992.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rupnik Stanislav, Celje, Ul. Frankolovskih žrtev 18, imenovan 29. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvo
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 in mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkohlnimi in
brezalkohlnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, 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 izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na

debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na 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 matrialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razedrilne dejavnost, d.n.
Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

in montaža, d.o.o., sedež: Družmirje 20,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/03878/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe, spremembo firme in spremembo pri zastopniku s temile
podatki:
Matična št.: 5598940
Firma: VEL VAR, specialno varilstvo
in montaža, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,094.697,16 SIT
Ustanovitelja: Bečić Ehlimana in Bečić
Mehmed, oba Velenje, Jenkova 11, vstopila
31. 3. 1992, vložila vsak po 1,047.348,58
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bečić
Ehlimana in Bečić Mehmed, oba razrešena
3. 6. 1994, prokuristka Bečić Ehlimana in
direktor Bečić Mehmed, oba Velenje, Jenkova 11, oba ponovno imenovana 3. 6. 1994,
zastopata družbo brez omejitev.

Rg-40136
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03095 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa VEL VAR, specialno varilstvo

Rg-40142
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02846 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpisa ERCOMP, d.o.o., trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, Loče
pri Poljčanah, sedež: Draža vas 54/a, 3215
Loče pri Poljčanah, pod vložno št.
1/06046/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5836336
Osnovni kapital: 1,500.798 SIT
Ustanovitelja: Ercek Božidar, Loče pri
Poljčanah, Draža vas 54/a, vložek 1,193.760
SIT, odgovornost: ne odgovarja in Ercek
Primož, Loče pri Poljčanah, Draža vas 54/a,
vložek 307.038 SIT, odgovornost: ne odgovarja, oba vstopila 6. 7. 1993.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo, pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.

čunovodske storitve; druge neomenjene storitve.
Dejavnost družbe je odslej: posredovanje začasnih in občasnih del za študente in
dijake; leasing posli; trgovina na debelo in
drobno z vsemi vrstami živilskega in neživilskega blaga po nomenklaturi trgovskih
strok; računalniške storitve; organiziranje
in izvajanje kulturnih in športnorekreacijskih aktivnosti; turistično posredovanje; gostinske storitve prehrane; zastopniške, posredniške in komisijske storitve v prometu
blaga in storitev; založništvo; storitve reklame in ekonomske propagande; računovodske storitve; druge neomenjene storitve.

Sedež: Ribnica, Cesta na Ugar
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kovač Zvonimir, Dolenja
vas, Za Humcem 5, vložil 780.922 SIT in
Ofak Alojz, Kočevje, Trg zbora odposlancev 16, vložil 402.841 SIT, oba vstopila
1. 2. 1991, ter Turk Anton, Ribnica, Grič,
Cesta VIII/24, vložil 316.237 SIT, vstopil
25. 4. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Turk Anton, imenovan 25. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se razširi na trgovino na debelo in drobno z vozili in deli; komisijsko
prodajo, servis in popravilo osebnih in tovornih vozil.
Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
drobno in debelo z živili in neživili, predvsem pa z naslednjim: elektrotehnični stroji, naprave, opreme in elektrotehnični material ter svetilna telesa, elektrotehnični in
elektronski aparati, radijski in TV sprejemniki, stroji, deli in potrebščine, z vozili in
deli; svetovanje in marketing na področju
prodaje vseh vrst blaga; konsignacijski posli; opravljanje administrativnih poslov (tipkanje, kopiranje, fotokopiranje in ostale grafične storitve); prevoz blaga v cestnem prometu; posredovanje v prometu blaga in storitev; komisijska prodaja; servis in popravila
osebnih in tovornih vozil.

Rg-40184
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01650 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu vpisa MLADINSKI SERVIS VELENJE, d.o.o., sedež: Titov trg 2, 3320,
Velenje, pod vložno št. 1/03723/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe ter spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5597854
Osnovni kapital: 1,677.000 SIT
Ustanovitelji: Meža Uorš, Velenje, Kajuhova 15, vložek 922.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Gregorn Stojana, Velenje, Kvedrova 4, vložek 234.780 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Martinšek Dragan,
Velenje, Šenbric 6, vložek 218.010 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Jeriha Dušan, Velenje, Cesta na griču 3, vložek 67.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Meh Igor, Velenje, Podkraj 8, vložek 67.080 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Šilc Peter, Velenje,
Koroška 7/a, vložek 67.080 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Zager Judita, Velenje,
Šaleška 19, vložek 67.080 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Strozak Benjamin, Velenje, Žarova 16, vložek 33.540 SIT, odgovornost: ne odgovarja, vsi vstopili 24. 3.
1992.
Dejavnost družbe se razširi za opravljanje dejavnosti: leasing posli; trgovina na
debelo in drobno z vsemi vrstami živilskega
in neživilskega blaga po nomenklaturi trgovskih strok; računalniške storitve; organiziranje in izvajanje kulturnih in športno
rekreacijskih aktivnosti; turistično posredovanje; gostinske storitve prehrane; zastopniške, posredniške in komisijske storitve v
prometu blaga in storitev; založništvo; storitve reklame in ekonomske propagande; ra-

Rg-40203
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03080 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu vpisa TAHO ROGAŠKA, trgovsko,
proizvodno, servisno podjetje, d.o.o., sedež: 3250 Rogaška Slatina, Župančičeva
8, pod vložno št. 1/01722/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5371856
Osnovni kapital: 11,783.000 SIT
Ustanovitelja: Tratenšek Erih, Rogaška
Slatina, Župančičeva ul. 8, vložek
10,604.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Tratenšek Eduard, Rogaška Slatina, Župančičeva ul. 8, vložek 1,178.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja, oba vstopila 1. 4.
1990.
Rg-41030
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03804 z dne 16. 4. 1996 pri subjektu vpisa EMO – Eterna, proizvodno
podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Mariborska
cesta 86, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03880/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5608350
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Felicijan Justin, razrešen 1. 12. 1994, direktor
Maučec Mitja, Ljubljana, Ul. bratov Učakar
118, imenovan 1. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

LJUBLJANA
Rg-23242
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/10678 z dne 1. 8. 1995 pri subjektu
vpisa PRESTIGE O&K, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Za
Humcem 5, Dolenja vas, sedež: Za Humcem 5, 1331 Dolenja vas, pod vložno št.
1/11949/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti
in zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5479568
Firma: PRESTIGE O&K, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: PRESTIGE O&K,
d.o.o., Ribnica

Rg-24795
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10452 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ZEPO, d.o.o., podjetje za
trgovino na debelo in drobno, Vrhovci c.
XIII/2, Ljubljana,
sedež: Vrhovci c.
XIII/2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13416/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5522587
Firma: MaBo, d.o.o., podjetje za proizvodnjo in prodajo sladoleda
Skrajšana firma: MaBo, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Prušnikova 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Alojz in Zemljič
Branko, izstopila 30. 4. 1994, Požeg Boris,
Ljubljana, Prušnikova 54, vložil 765.000
SIT in Požeg Bojan, Ljubljana, Tacenska
cesta 114 B, vložil 735.000 SIT, vstopila
30. 4. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Požeg Boris, imenovan 30. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Potočnik Alojz, razrešen 30. 4. 1994.
Dejavnost družbe je: proizvodnja mlečnih izdelkov; gostinstvo; trgovina na debelo
s prehrambenimi in neprehrambenimi izdelki; trgovina na drobno in komisijska prodaja neprehrambenih izdelkov; trgovina na
drobno prehrambenih izdelkov; priprava in
izvajanje turističnih, marketinških in drugih
projektov, programov in izdelkov; organiziranje, izvajanje, posredovanje in prodaja turističnih programov in programov za turizem; organizacija, priprava, izvajanje in
prodaja športnih in rekreacijskih programov
tekmovanj in reklamnih projektov; proizvodnja, predelava, prodaja in komisijska
prodaja plastičnih mas, polizdelkov, izdel-
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kov, odpadnega materiala in surovin; proizvodnja, predelava, prodaja in komisijska
prodaja tekstilnih izdelkov in polizdelkov;
proizvodnja, predelava, prodaja in komisijska prodaja kovinskih izdelkov, polizdelkov, odpadnega materiala in surovin; računalniški inženiring; trgovina in izposoja avtomobilov in drugih prometnih sredstev;
transport; gradbeništvo in projektiranje; tržne komunikacije; tisk, tiskanje brošur, prospektov v okviru dejavnosti; trgovinsko posredništvo; zastavljalnica.

1/24449/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in vpis skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5816157
Skrajšana firma: KIB, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Podržaj Karmen in Jurjavčič Boštjan, oba Ljubljana, Martinova pot
9, vstopila 6. 7. 1993, vložek 756.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1995: 0125 Reja drugih živali; 2852 Splošna mehanična
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah, 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

nika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5592283
Firma: PINS, trgovina, marketing, storitve, d.o.o., Streliška 37 a, Ljubljana
Skrajšana firma: PINS, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Streliška 37 a
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Blaganje Vida, izstopila
16. 6. 1994, Lesjak Danica, Mirna, Zabrdje
24, vstopila 16. 6. 1994, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Blaganje Vida, razrešena 16. 6.
1994, direktorica Lesjak Danica, Mirna, Zabrdje 24, imenovana 16. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost podjetja Garcia, d.o.o. (sedaj
Pins, d.o.o.) se spremeni tako, da se odslej
glasi: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh vrst;
zunanja trgovina: uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov vseh vrst ter uvoz in
izvoz živilskih proizvodov po generalnem
in maloobmejnem sporazumu; žive živali,
proizvodi živalskega porekla; rastlinski
proizvodi; masti in olja živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti ter voski
živalskega in rastlinskega izvora; proizvodi
živalske industrije; mineralni proizvodi;
proizvodi kemične industrije ali podobnih
industrij; plastične mase in proivzodi iz plastičnih mas; kavčuk in proizvodi iz kavčuka
in gume; surove težke kože drobnice z dlako ali brez; usnje, krzna in krzneni izdelki;
sedlarski in jermenski izdelki; predmeti za
potovanje, ročne torbe in podobni izdelki;
iz živalskih črev; les in lesni izdelki, oglje,
pluta in izdelki iz plute; izdelki iz slame,
esparta ali drugih materialov za pletarstvo;
košarski, pletarski in drugi podobni izdelki;
celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni in kartonski odpadki in ostanki, papir in karton in izdelki iz
papirja in kartona; tekstil in tekstilni izdelki; obutev, klobuki, kape in druga pokrivala, dežniki, sončniki, palice, biči, korobači
in njihovi deli; preparirano perje in izdelki
iz perja, umetno cvetje in lasuljarski izdelki; proizvodi iz kamna, gipsa, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki; izdelki iz plemenitih kovin, emitacija
nakita in kvinski denar; navadne kovine in
proizvodi iz navadnih kovin; stroji, aparati
in naprave; elektrotehnična oprema; njihovi
deli; aparati za snemanje in reprodukcijko
zvoka, aparati za snemanje in reprodukcijo
TV slike in zvoka, deli in pribor za te proizvode; vozila, letala in plovila in spremljajoča transportna oprema; optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski in kirurški instrumenti in
aparati; ure, glasbila; njihovi deli in pribor;
razni izdelki (npr. pohištvo, posteljnina,
žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki, jedilni pribor, gospodinjski aparati, bela tehnika, aparati za
osebno nego in razvedrilo, markize, svetilke in druga svetila, osvetljeni znaki, osvetljene ploščice, montažne zgradbe, igrače,
rekviziti za družabne igre ter njihovi deli in
pribor); umetniški predmeti, zbirke in stari-

Rg-25149
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/11896 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa KASKADA, podjetje za
svetovanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Marije Hvaličeve 19, sedež: Marije
Hvaličeve 19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08866/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in spremembo deležev s
temile podatki:
Matična št.: 5769272
Firma: KASKADA, podjetje za svetovanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 7
Skrajšana firma: KASKADA, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 7
Sedež: Ljubljana, Dunajska 7
Osnovni kapital: 1,502.200 SIT
Ustanovitelji: Modrijančič Branko, Ljubljana, Marije Hvaličeve 19, vstopil 8. 11.
1990, vložil 440.066,66 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Vah Zvonko, Velenje, Ljubljanska cesta 55, vložil 468.666,66 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Koderman Andrej,
Ljubljana, Dunajska 425, oba vstopila 31. 5.
1994, vložek 593.466,66 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost: posredovanje pri prometu z
nepremičninami; posredovanje, komisijski
in organizacijski posli v prometu blaga in
storitev; storitve zastavljalnice; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; menjalniški posli; opravljanje leasing poslov; vodenje poslovnih knjig; storitve s področja vrednostnih papirjev
in premoženjsko-pravnih zadev; organizacija in izvedba izobraževanja na ekonomike, financ in računovodstva; svetovanje s
področja financ, računovodstva, marketinga in trgovine; finančno posredovanje, posredovanje finančnih naložb; svetovanje za
zdrave zobe in zobna tkiva; trgovina z živilskimi proizvodi; akupresura; kozmetična in
estetska nega telesa; izobraževanje in informiranje o zdravem načinu življenja; organizacija strokovnih srečanj; trgovina na drobno in debelo ter propagiranje kozmetičnih
preparatov in opreme; presnemavanje video
in avdio kaset, izposoja avdio, video in compact disc kaset; prirejanje iger na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic; prirejanje
in organizacija umetniških razstav.
Rg-25169
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13489 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KIB, trgovina, zastopstvo,
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Martinova pot št. 9, Ljubljana, pod vložno št.

Rg-25212
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12833 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GARCIA, trgovina, gostinstvo, marketing, d.o.o., Ljubljana, Clevelandska 21, sedež: Clevelandska 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17029/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, sedeža, spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, zastop-
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ne; proizvodnja – proizvodnja vseh izdelkov in opreme iz 2. točke v kooperaciji z
obrtniki in drugimi podjetji; storitve – vse
storitvene dejavnosti v avtomobilski industriji (avtokleparstvo, avtomehanika, avtoelektrika in vse ostale storitve, popravilo in
vzdrževanje vozil ter njihove opreme) –
montaža in servisiranje blaga s področja
elektronike, elektrotehnike antenskih naprav
in računalništva; opravljanje reeksportnih
poslov; finančno-računovodske storitve (vodenje knjig in finančno-računovodskega poslovanja pravnim in fizičnim osebam, knjiženje in obdelava poslovnih dogodkov, sestavljanje in analiziranje računovodskih izkazov, svetovanje s področja financ in
računovodstva; grafične storitve; opravljanje storitev na področju osebne kozmetike,
frizerstva, pedikure; opravljanje vseh hišnih
opravil in popravil; organiziranje in izvajanje raznih izobraževalnih tečajev; seminarjev, servisa občanom (hišni servis), varstva
otrok, stikov med ljudmi; svetovanje in storitve na področju avdio-video in filmske tehnike; opravljanje reeksportnih poslov ter zastopanje tujih firm; gradbeništvo – opravljanje vseh dejavnosti v gradbeništvu;
opravljanje vseh storitev dejavnosti, med
drugim: slikopleskarstvo, polaganje (talnih,
stenskih, stropnih) oblog, vodovodne in
elektro inštalacije, centralna napeljava ter
vsa ostala zaključna dela v gradbeništvu;
zastopstvo – posredovanje pri prometu blaga in storitev ter komercialno zastopanje
domačih in tujih oseb; promet blaga in storitev v carinski coni; marketing – raziskovalna dejavnost: raziskave domačih in tujih
tržišč, uvajanje novih izdelkov in storitev;
oblikovanje; inženiring – računalniški in
ekonomski inženiring: prodaja izdelkov in
storitev, komercialno zastopanje, vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih in kooperacijskih odnosov, uvajanje in uveljavljanje novih izdelkov na tržišču, vpeljevanje novih
načinov in metod poslovanja; založništvo –
zlasti: tiskanje knjig, časopisov, revij in
obrazcev, lektoriranje, prevajanje, fotokopiranje, razmnoževanje ipd.; prevozi – prevozi in organiziranje prevozov blaga in oseb
v cestnem, rečnem in pomorskem prometu,
organiziranje prevozov blaga in oseb v železniškem prometu, avtovleka, izposojanje
vozil; gostinstvo – vse storitvene dejavnosti
v gostinstvu; turizem – vse storitvene dejavnosti v turizmu.

št. vložka 1/26610/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis d.n.o., s temile podatki:
Matična št.: 5910480
Firma: PET, PEZDIR IN DRUGI, podjetje za trgovino in posredovanje z nepremičninami, d.n.o.
Skrajšana firma: PET, PEZDIR IN
DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Ustanovitelja: Pezdir Gregor in Pezdir
Alenka oba Ljubljana, Ul. Ivana Roba 3,
vstopila 8. 6. 1995, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnika Pezdir Alenka in Pezdir Gregor,
oba Ljubljana, Ul. Ivana Roba 3, imenovana
8. 6. 1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 7. 1995: 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 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;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

1/20198/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje iz
d.o.o., v d.n.o., spremembo zastopnika in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5687616
Firma: WILLY BERČIČ IN ŠEBELA,
d.n.o., trgovsko in storitveno podjetje,
Mlakarjeva 50, Mengeš
Skrajšana firma: WILLY BERČIČ IN
ŠEBELA, d.n.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Berčič Kožej Metka, Cesta II. grupe odredov 75, Šebela Branimira,
Mengeš, Mlakarjeva 50, Trzin, Berčič Maks,
Ljubljana Dobrunje, Cesta II. grupe odredov 75, Šebela Jožef, Mengeš, Mlakarjeva
50, Trzin, vsi vstopili 18. 11. 1992, vložili
vsak po 25.000 SIT, odgovornost: vsi odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Berčič Koželj Metka, razrešena 4. 7. 1994 in
Šebela Branimira, razrešena 7. 4. 1994, direktorica Berčič Koželj Metka, Ljubljana
Dobrunje, Cesta II. grupe odredov 75, zastopa družbo brez omejitev, direktorica Šebela Branimira, Mengeš, Mlakarjeva 50, Trzin, obe imenovani 7. 4. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost: trgovanje (trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi na domačem trgu in s tujino in
trgovinske storitve); posredovanje, zastopanje in izvajanje vseh vrst agencijskih in komercialnih storitev; proizvodnja tekstilnega
blaga in izdelkov (tkanje, pletenje, šivanje);
izdelava papirnatih izdelkov; grafične storitve (celostne podobe, sitotisk); pridelava,
predelava živilskih pridelkov; izdelava kemičnih in kozmetičnih proizvodov; šola letenja in letalski prevozi; šola jahanja in turistično jahanje; snemanje, predvajanje avdio
in video kaset; fotokopiranje in razmnoževanje; servisiranje tehničnih naprav; gostinske storitve; nudenje strokovne pomoči, svetovanja in oskrbe otrokom, rekonvalescentom in starejšim občanom (socialna pomoč);
zastavljalnica; zastopanje tujih firm; konsignacijski posli; marketing storitve; opravljanje servisnih storitev za vzdrževanje uvožene opreme in trajnih dobrin za osebno
rabo.

Rg-25305
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02260 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ZARJA, montaža – elektronika – inženiring, d.d., Kamnik, sedež:
Molkova pot 5, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/00908/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5066891
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cuznar Gozrad, razrešen 3. 4. 1995,
direktor Hribar Ivan, Laze v Tuhinju, Šmartno 35, imenovan 4. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-25325
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03635 z dne 27. 7. 1995 pod

Rg-26063
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12682 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DOLJAK, podjetje za proizvodnjo, trgovino in računovodske storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež: Flandrova
17, 1000 Ljubljana,
pod vložno št.
1/22921/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v k.d. in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 55799023
Firma: DOLJAK podjetje za proizvodnjo, trgovno in računovodske storitve,
k.d., Ljubljana, Flandrova 17
Skrajšana firma: DOLJAK, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Doljak Mojca in Doljak
Dušan oba Ljubljana, Flandrova 17, vstopila 8. 4. 1993, vložek vsak po 73.237 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Rg-26087
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13296 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa WILLY, trgovsko in storitveno podjetje na debelo in drobno, d.o.o.,
Mlakarjeva 50, Mengeš, sedež: Mlakarjeva 50, 1234 Mengeš, pod vložno št.

Rg-26171
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/14665 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu vpisa CAR, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Cesta v rožno dolino 1, sedež: Cesta
v Rožno dolino 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16228/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5622298
Firma: CAR, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, BTC hala A8
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Sobočan Alojzij, Ljubljana, Agrokombinatska cesta 13/a, imenovan 1. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posrednštvo pri trgovini z mo-

Stran 598

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 8 – 14. II. 1997

tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing).

izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 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 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-26680
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17414 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ISKRA COMMERCE
ELEKTRIČNA ORODJA, d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, sedež: Trg republike 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15839/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastonikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5888352
Firma: HeliAir Center, družba za poslovne storitve, d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana
Skrajšana firma: HeliAir Center, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Iskra Commerce, mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., izstopila
25. 11. 1994, Iskra Commerce trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, vstopila 25.
11. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Plahuta Miro, razrešen 23. 12. 1994,
direktor Kranjc Mladec, Kranj, Huje 25,
imenovan 23. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1995:
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3530 Pro-

Rg-27030
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/13433 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa WAGNER & ASSOCIATES, komercialni posli, d.o.o., Resljeva
20, 1000 Ljubljana, sedež: Resljeva 20,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19440/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5632609
Firma: WAGNER & ASSOCIATES,
komercialni posli, d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Ustanovitelj: William G. Wagner, Ljubljana, Štefanova 15, vstopil 3. 8. 1992, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Ogorelec Wagner Vida, izstopila 5. 7.
1994.
Rg-27157
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15721 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KUŠTRIMI TOURS, podjetje za agencijske storitve, posredništvo,
trgovino, export-import, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 27, Ljubljana, pod vložno št. 1/19309/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5653134
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Beqiri Fahredin, Orehovac,
Kosovo, Vladimira Nazora 40, vstopil 4. 5.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995: 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z mtornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila

Rg-27300
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/10946 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa JUVA-TRANS, podjetje za
proizvodnjo, trgovnino, posredništvo, zastopstvo in storitve, d.o.o., Jelovškova 7a,
Mengeš, sedež: Jelovškova 7a, 1234 Mengeš, pod vložno št. 1/23100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o., v d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5894549
Firma: LOTO PLUS VIDIC & Co.,
d.n.o., Mengeš, podjetje za proizvodnjo,
trgovno, posredništvo, zastopstvo in storitve, d.n.o., Mengeš
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Skrajšana firma: LOTO PLUS VIDIC
& Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Vidic Janko, Mengeš, Jelovškova 7a, vstopil 29. 3. 1993, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem, Vidic Vlada, Mengeš, Jelovškova 7a, vstopila 16. 5. 1994, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Vidic Vlada, Mengeš, Jelovškova
7a, imenovana 16. 5. 1994.

vložek 38,320.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana,
Kolodvorska
15,
vložek
38,320.000 SIT, Občina Maribor, Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, vložek 71,366.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložek
76,639.000 SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložek 153,279.000 SIT, vsi vstopili
15. 2. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Majhenič Mirko, Maribor, Ulica Roberta Kukovca 48, zastopa družbo kot začasni predsednik družbe-glavni direktor, brez omejitev, izjava volje posameznega člana uprave,
učinkuje tako, kot bi jo dali vsi člani skupno, Gramc Alfonz, Maribor, Ulica Arnolda
Tovornika 9, zastopa kot začasni podpredsednik družbe-direktor prometa brez omejitev na svojem delovnem področju, neomejeno le v času odsotnosti predsednika, izjava volje posameznega člana uprave, učinkuje tako, kot da bi jo dali vsi člani skupno,
Varnica Božidar, Videm pri Ptuji, Videm
pri Ptuju 3/a, zastopa kot začasni podpredsednik družbe-tehnični direktor brez omejitev na svojem delovnem področju, neomejeno le v času odsotnosti predsednika, izjava volje posameznega člana uprave, učinkuje tako, kot da bi jo dali vsi člani skupno,
vsi imenovani 3. 10. 1995.
Člani nadzornega sveta: Velunšek Vekoslav, Dravinec Robert, Gosak Jože, Bauman Dragica, Grbac Marijan in Slanič Marjan, vsi vstopili 9. 6. 1995.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve tksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
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.; 7230 Obde-

lava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagandiranje; ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.
Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00436/00454-1996/BJ z dne 15. 2. 1996.
Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic, pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti, pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci, pod
šifro K 74.60 sme družba opravljati dejavnost varovanja, pod šifro 0/90.711 sme družba opravljati dejavnost prirejanja klasičnih
iger na srečo, samo za igre na srečo, ki se
občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
400.000 SIT.

Rg-27303
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/12407 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa VIS A VIS, podjetje za sanacije, ekonomiko in razvoj tehnologije,
d.o.o., Ljubljana, Linhartova 13, sedež:
Linhartova 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02015/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis posledic lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5280494
Firma: VIS A VIS, družba za ekonomiko, organizacijsko in tehnološko razvojno dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 13
Osnovni kapital: 3,365.000 SIT
Ustanovitelji: VIS A VIS, podjetje za
sanacijo, ekonomiko in razvoj tehnologije,
izstop 11. 5. 1994, R.A.M. d.o.o., Ljubljana,
Vrhovčeva 8a, vstop 21. 8. 1991, vložek
1,784.000 SIT, Ražen Janez, Ljubljana, Maroltova 11, vložek 790.500 SIT in Zakrajšek
Brane, Ljubljana, Cesta v Dvor 6, vložek
790.500 SIT, oba vstopila 11. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo št. 207/885/95-AS z dne 29. 5.
1995 in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah vpisano v sodni register s sklepom Srg 12407/94 z dne 14. 7. 1995.

MARIBOR
Rg-38104
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00169 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu vpisa CERTUS, avtobusni promet Maribor, p.o., sedež: Linhartova
ulica 22, 2000, Maribor, pod vložno št.
1/00873/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:
Matična št.: 5263433
Firma: CERTUS, avtobusni promet
Maribor, d.d.
Skrajšana firma: CERTUS MARIBOR,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 454,563.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 76,639.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,

Rg-38132
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00120 z dne 3. 4. 1996 pri
subjektu vpisa INŽENIRING BIRO, družba za inženiring in projektiranje, d.o.o.,
sedež: Ulica Vita Kraigherja 10, 2000,
Maribor, pod vložno št. 1/00426/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
družbnikov in poslovnih deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5066182
Ustanovitelji: Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek 5,480.000 SIT, Odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 5,480.000 SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 17,530.000 SIT, Narobe Metka, Maribor, Koroška cesta 120, vložek 380.000
SIT, Škofič Stanislav, Maribor, Krekova 24,
vložek 580.000 SIT, Špindler Ljudmila, Maribor, Regentova 16, vložek 350.000 SIT,
Trstenjak Zvonimir, Maribor, Bevkova 1,
vložek 1,280.000 SIT, Kokol Branko, Maribor, Borova vas 24, vložek 480.000 SIT,
Nikšič Zorko Marjana, Maribor, Grčarjeva
19, vložek 680.000 SIT, Kukec Amalija,
Maribor, Krekova 26, vložek 730.000 SIT,
Polajner Marjan, Maribor, Puncerjeva 10/a,
vložek 400.000 SIT, Borec Igor, Maribor,
Vojašniška 10, vložek 1,280.000 SIT, Eigner Fedor-Albin, Maribor, Vrbanska 12/a,
vložek 630.000 SIT, Kamenik Lučka, Maribor, Gospejna 14, vložek 1,280.000 SIT,
Muzlovič Vesna, Maribor, Goriška 5, vložek 510.000 SIT, Vauda Prijatelj Nada, Maribor, Ljubljanska 27/b, vložek 400.000 SIT,
Toplak Majda, Spodnji Duplek, Zgornji Duplek 38, vložek 270.000 SIT, Pitamic Petra,
Maribor, Koroška 122, vložek 380.000 SIT,
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Kline Slavko, Maribor, Tomšičeva 26/a, vložek 400.000 SIT, Jančar Rajko, Maribor,
Bresterniška 32, vložek 400.000 SIT, Petko
Rozalija, Maribor, Groharjeva 5, vložek
400.000 SIT, Lonec Zdravko, Maribor, Prešernova 12, vložek 410.000 SIT, Horvat
Ivanka, Miklavž na Dravskem polju, Jerebova 14, vložek 400.000 SIT, Kapš Elizabeta, Rače, Brezula 46/b, vložek 350.000 SIT,
Waland Boris, Maribor, Igriška 115, vložek
300.000 SIT, Tomažič Marta, Kamnica,
Rošpoh 4/a, vložek 400.000 SIT, Zaverski
Marija, Maribor, Titova 48, vložek 240.000
SIT, Mihev Ačanski Barbara, Maribor, Mladinska 40, vložek 120.000 SIT, Škofič Andreja, Maribor, Krekova 24, vložek 40.000
SIT, Škofič Jure, Maribor, Krekova 24, vložek 100.000 SIT, Trstenjak Marija, Maribor, Pušnikova 44, vložek 400.000 SIT, Trstenjak Petra, Maribor, Bevkova 1, vložek
100.000 SIT, Kamenik Jernej, Maribor, Gospejna 14, vložek 100.000 SIT, Kamenik Andraž, Maribor, Gospejna 14, vložek 100.000
SIT, Kmenik Borut, Maribor, Gospejna 14,
vložek 350.000 SIT, Narobe Jan, Maribor,
Koroška 120, vložek 20.000 SIT, Borec Črtomir, Maribor, Vojašniška 10, Borec Jonatan, Maribor, Vojašniška 10, vložek 100.000
SIT, Borec Borigoj, Maribor, Vojašniška 10,
vložek 100.000 SIT, Marn Borec Vesna,
Maribor, Vojašniška 10, vložek 250.000
SIT, Muzlovič Everist, Maribor, Goriška 5,
vložek 70.000 SIT, Kukec Anton, Maribor,
Krekova 26, vložek 260.000 SIT, Pitamic
Luka, Maribor, Koroška 122, vložek 50.000
SIT, Kokol Miha, Maribor, Borova vas 24,
vložek 100.000 SIT, Trstenjak Danica, Maribor, Bevkova 1, vložek 50.000 SIT, vsi
vstopili 18. 7. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo, INFOND-STOLP PID, d.d., Maribor, Trg svobode 6, vstop 4. 12. 1995, vložek 10,960.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja razilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in

obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popavila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holdnig družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Družba v okviru dejavnosti pod šiframi
G 51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; K 74.12 ne
sme opravljati revizijske dejavnosti;
K 74.14 ne sme opravljati arbiraže in posredovanja pri pogajanjih med managerji in
delavci; K 74.60 sme opravljati samo varovanje.

Rg-39795
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00281 z dne 3. 5. 1996 pod
št. vložka 1/09870/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5939712
Firma: M.P.P. VOZILA, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: M.P.P. VOZILA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ptujska cesta 184
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
17. 4. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Cerar Milan, Ljubljana, Tugomerjeva ulica 40, imenovan 17. 4. 1996, za pravne posle glede odtujitve ali obremenitve nepremičnin ter najemanje kreditov potrebuje
pisno soglasje družbenika.
Dejavnost, vpisana 3. 5. 1996: 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;

Rg-41036
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00270 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa EUROCONSULTING, podjetje za marketing, import-export in consulting, d.o.o., sedež: Glavni trg 2, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01091/00 vpisa-
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lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5298873
Firma: EUROCONSULTING, družba
za svetovanje, trgovino, turizem in storitve, d.o.o.
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 37
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Breznik Valentin, razrešen 31. 5. 1996, direktor
Breznik David, Maribor, Grogova 11, imenovan 31. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motronimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 debelo s pisar-

niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.
Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih med managerji in in
delavci.

tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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, 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
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7150 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-41045
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01094 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa CHIP TRADE, podjetje za
proizvodnjo elektronskih in telekomunikacijskih naprav in trgovino, d.o.o., sedež: Strossmayerjeva ulica 1, 2000, Maribor, pod vložno št. 1/01934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
in spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5493960
Firma: CHIP TRADE, družba za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.
Ustanovitelja: Jezernik Peter, izstop
12. 7. 1995, Rajniš Peter, Maribor, Roška
ulica 14, vstop 16. 5. 1994, vložek 1,514.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jezernik Peter, razrešen 12. 7. 1995,
direktor Rajniš Peter, Maribor, Roška ulica
14, imenovan 12. 7. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
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Rg-41067
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00198 z dne 7. 6. 1996 pod
št. vložka 1/09906/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov,
dejavnosti,
zastopnikov,
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5876133
Firma: I & J TRTA, družba za storitve
in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: I & J TRTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 43
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Viktor, izstop 14. 2.
1996, Magdič Janko, Maribor, Dupleška cesta 43/a in Hertiš Irena, Ruše, Falska cesta
99, oba vstopila 14. 2. 1996, oba vložila po
753.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kavčič Viktor, razrešen 14. 2. 1996, direktor
Magdič Janko, Maribor, Dupleška cesta
43/a, imenovan 14. 2. 1996, direktor ne more brez soglasja skupščine sklepati poslov
ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že
izrecno opredeljeno v letnem programu dela; določanje spološnih pogojev poslovanja;
sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali
tujih sredstev; sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto; prenos
kakršnihkoli družbenih pravic na druge; izplačevanje predujmov na račun udeležbe pri
dobičku; podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil; imenovanje vodilnih delavcev; imenovanje in razreševanje revizorjev
poslovanja ter sprejemanje odločitev o notranji organizaciji družbe.
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
smeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
okrožnem sodišču Murska Sobota pod vložno št. 1/1383-00, in sicer kot Record, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., s
sedežem Zgornje Konjišče 2/a, Apače.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 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 debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi 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
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-

Rg-41093
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00634 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOFINAL, podjetje za
proizvodnjo avtomobilskih nadgradenj,
trgovino in zastopanje, d.o.o., sedež: Titova cesta 102, 2310 Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/02836/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi
stečajnega postopka, spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5412757
Firma: AVTOFINAL, podjetje za proizvodnjo avtomobilskih nadgradenj, trgovino in zastopanje, d.o.o., - v stečaju
Skrajšana firma: AVTOFINAL, d.o.o.,
– v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pelko Branko, razrešen 14. 9. 1996, stečajni
upravitelj Klajnšek Borut, Maribor, Strossmayerjeva 32, imenovan 14. 5. 1996.

NOVO MESTO
Rg-33016
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00369 z dne 29. 1. 1996,
pod št. vložka 1/03838/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenika, zastopnika, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, prenos iz okrožnega sodišča v Ljubljani s temile podatki:
Matična št.: 5700574
Firma: REKLAMIS, propaganda in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: REKLAMIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Knafelčeva
24
Osnovni kapital: 21,430.754 SIT
Ustanovitelji: Sever Iztok, Novo mesto,
Ul. Slavka Gruma 1a, vstop 28. 2. 1993,
vložek 2,143.075 SIT, Sever Bogomir, Novo mesto, Knafelčeva 24, vstop 29. 12. 1994,
vložek 9,643.839,50 SIT, Sever Jožefa, Novo mesto, Knafelčeva 24, vstop 30. 12. 1994,
vložek 9,643.839,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Sever Bogomir, imenovan 29. 12.
1994, Novo mesto, Knafelčeva 24, namestnik direktorja, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
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kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

bindol 6, vložek 315.000 SIT, vsi vstopili
28. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Kos
Vinko, razrešen 28. 12. 1994, družbenik
Dajčman Božidar, Novo mesto, Ragovska
14, poslovodja, zastopa družbo brez omejitev, družbenik Fotivec Robert, Kočevje,
Turjaško naselje 13, poslovodja, zastopa
družbo brez omejitev, družbenik Jenič Vinko, Uršna sela, Dobindol 6, poslovodja, zastopa družbo brez omejitev, vsi imenovani
28. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, 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 izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,

steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 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 debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-

Rg-37484
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02578 z dne 15. 4. 1996,
pri subjektu vpisa CILJ, zastopstva, posredništva, agencije Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Gor. Lakovnice 5, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5306345
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Janez, Novo mesto,
Gor. Lakovnice 5, vstop 1. 2. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37487
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02599 z dne 16. 4. 1996,
pri subjektu vpisa WIKOS, trgovina in
storitve, Novo mesto, d.o.o., sedež: Ločna 7, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02341/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov, dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5875447
Firma: PROVEL, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: PROVEL, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Volčičeva 15a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kos Vinko, izstop 28. 12.
1994, Dajčman Božidar, Novo mesto, Ragovska 14, vložek 870.000 SIT, Fotivec Robert, Kočevje, Turjaško naselje 13, vložek
315.000 SIT, Jenič Vinko, Uršna sela, Do-
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cije; 5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni ravoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

govina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022
Stortive taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela, 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles.

Rg-37496
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00109 z dne 19. 4. 1996,
pri subjektu vpisa PROVEL, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Volčičeva 15a, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/02341/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, spremembo zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5875447
Ustanovitelj: Dajčman Božidar in Fotivec Robert, oba izstopila 26. 10. 1995, Jenič Vinko, Uršna sela, Dobindol 6, vstop
28. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Dajčman Božidar in družbenik Fotivec Robert, oba razrešena 26. 10. 1995.
Rg-38082
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00033 z dne 29. 4. 1996,
pri subjektu vpisa MULLER, trgovsko
podjetje Črnomelj, d.o.o., sedež: Čopova
8, 8340 Črnomelj,
pod vložno št.
1/00874/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, spremembo družbene pogodbe, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5370353
Sedež: Črnomelj, Majer 1
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-

Rg-39554
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00138 z dne 23. 5. 1996,
pri subjektu vpisa NOVOLES – ŽAGA,
proizvodnja žaganega lesa, Soteska,
d.o.o., sedež: Soteska 16, 8351 Straža, pod
vložno št. 1/01240/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5409977
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Župevec Miro, Novo mesto, Paderšičeva 32, razrešen 18. 3. 1996 in ponovno
imenovan 18. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-39559
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00126 z dne 24. 5. 1996,
pri subjektu vpisa PROVEL, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Volčičeva 15a, 8000,
Novo mesto, pod vložno št. 1/02341/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 58765447
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 183 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastnega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 364

Rg-40258
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00174 z dne 11. 6. 1996,
pri subjektu vpisa PIONIR AVTOHIŠA,
servisno prodajni center Novo mesto, d.d.,
sedež: Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/01490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5440025
Osnovni kapital: 378,910.000 SIT
Ustanovitelj: Gradbeno industrijsko podjetje PIONIR p.o. Novo mesto, Novo mesto,
Kočevarjeva 1, vstop 25. 3. 1991, vložek
378,910.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-42319
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00242 z dne 17. 7. 1996,
pri subjektu vpisa STEP, svetovanje, trgovina, ekonomika, prevoz Novo mesto,
d.o.o., sedež: Marjana Kozine 58, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/01499/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, spremembo zastopnika, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5443717
Ustanoviteljica: Zoran Alojz, izstop
10. 7. 1996, Zoran Marija, Novo mesto, Ul.
Marjana Kozine 58, vstop 10. 7. 1996, vložek 1,518.698,42 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zoran Alojz, razrešen 10. 7. 1996, direktorica
Zoran Marija, Novo mesto, Ul. Marjana Kozine 58, imenovana 10. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
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napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

nje in popravila klimatizacijske tehnike, hladilnih aparatov, električnih strojev in naprav; proizvodnja drugih strojev in naprav –
zračni in plinski kompresorji, črpalke in
stroji za ventilacijo in klimatizacijo; zastopanje domačih podjetij v prometu blaga in
storitev; napeljava in popravilo gradbenih
instalacij.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-42327
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02870 z dne 11. 7. 1996,
pri subjektu vpisa MEŽME, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., Metlika, sedež: CBE 16, 8330 Metlika, pod vložno št.
1/02825/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, razširitev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5706629
Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanovitelj: Mežnaršič Danilo, Metlika, Levstikova 12, vstop 20. 11. 1992, vložek 1,575.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi še na: napeljava in popravilo gradbenih instalacij.
Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi po nomenklaturi vseh trgovskih strok; organiziranje in izvajanje posebnih oblik trgovanja (tranzitna prodaja, prodaja na tržnicah, akcijska prodaja, komisijska prodaja ipd.); posredovanje, zastopanje
in komisijski posli v prometu blaga in storitev; proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov: proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov tekstilne konfekcije, proizvodnja trikotažnih oblačil, proizvodnja oblačil in perila,
proizvodnja gospodinjskih tekstilnih izdelkov, proizvodnja ostalih tekstilnih izdelkov
in galanterije; proizvodnja usnjene in krznene konfekcije, obutve ter galanterije; ostale gostinske usluge – bife, bar; servisira-

Rg-42340
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00301 z dne 5. 7. 1996,
pri subjektu vpisa SIMON, podjetje za trgovino, gostinstvo in prevoze, d.o.o., Adlešiči, sedež: Adlešiči 16a, 8341, Adlešiči,
pod vložno št. 1/01841/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5506972
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Milič Niko in Milič Anica, oba Adlešiči, Adlešiči 16a, oba vstopila
16. 6. 1991, vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-42342
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00206 z dne 4. 7. 1996,
pod št. vložka 1/03903/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda, s
temile podatki:
Matična št.: 5948436
Firma: PETROV VRTEC
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8222 Otočec ob Krki, Šentpeter 26
Ustanovitelj: Župnijski urad št. Peter-Otočec, Otočec ob Krki, Šentpeter 4, vstop 13. 6. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Gregorc Blaž, imenovan 14. 6. 1996,
Otočec ob Krki, Šentpeter 4, ravnatelj, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 7. 1996: 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol.
Rg-42356
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00177 z dne 28. 6. 1996,
pod vložno št. 1/03899/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5947359
Firma: VICTORY – TEAM, trgovina
in posredništvo, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: VICTORY – TEAM,
d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Šukljetova 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlič Liljana, Novo
mesto, Seidlova 24, vložek 1,500.000 SIT,
vstop 22. 5. 1996, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pavlič Liljana, imenovana 22. 5.
1996, Novo mesto, Seidlova 24, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-42358
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00198 z dne 28. 6. 1996,
pod vložno št. 1/03900/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5948037
Firma: METES, družba za proizvodnjo električnih naprav in avtomatizacijo,
d.o.o.
Skrajšana firma: METES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8350 Dolenjske Toplice, Pod
Cvingerjem 11
Osnovni kapital: 1,853.660 SIT
Ustanovitelji: Moretti Mihael, Novo mesto, Pod Trško goro 57, vložek 503.590 SIT;
Mohar Andrej, Grosuplje, Pod gozdom
II/21, vložek 621.600 SIT; Novinec Janez,
Dolenjske Toplice, Pod Cvingerjem 11, vložek 728.470 SIT, vsi vstop 12. 6. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Novinec Janez, Dolenjske Toplice,
Pod Cvingerjem 11, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Mohar Andrej, Grosuplje, Pod gozdom II/21, prokurist Moretti Mihael vsi imenovani 12. 6. 1996, Novo mesto, Pod Trško goro 57.
Dejavnost vpisana 28. 6. 1996: 205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov iz plute,
slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 312 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 321 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 322 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 323
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Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3350 Proizvodnja
ur; 4531 Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 516; Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje ekonomska propaganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, 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 izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 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 debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,

Rg-42362
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00212 z dne 27. 6. 1996,
pri subjektu vpisa POPOTNIK, avtobusni
promet in trgovina Telčice, d.o.o., sedež:
Telčice 6a, 8275 Škocjan, pod vložno št.
1/01305/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5587352
Dejavnost vpisana 27. 6. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5135 Trgovina na

Rg-42369
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00178 z dne 20. 6. 1996,
pod vložno št. 1/03896/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5947391
Firma: FINE CARS, posredniška prodaja, odkup ter prodaja novih in rabljenih vozil, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: FINE CARS, d.o.o.,
Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Bajčeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Knafelc Robert, Novo mesto, Bajčeva 6, vložek 1,500.000, Vstop
20. 5. 1996, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba pooblaščena za zastopanje: direktor Knafelc Robert, imenovan 20. 5. 1996,
Novo mesto, Bajčeva 6, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 6. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
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trgovino, navigacijo; 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 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Tone, vložil 406.200 SIT, vsi iz Slovenj
Gradca, Stari trg 176/b, vstopili 8. 3. 1990,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kos Igor, imenovan 8. 3. 1990, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Kos
Tone, razrešen 20. 12. 1994.

Rg-32091
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/06096 z dne 15. 12. 1995
pri subjektu vpisa DREMAK, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Trg svobode 11, 2392 Mežica, pod
vložno št. 1/08522/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5784549
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dretnik Dušan, Ravne na
Koroškem, Kotlje 89, vstopil 15. 4. 1993,
Ausserbichler Herbert Johan, Bramberg,
Avstrija, Muihlbach 161/1, vstopil 11. 1.
1994 in Pungartnik Gregor, Mežica, Ob Meži 15, vstopil 11. 1. 1994, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

SLOVENJ GRADEC
Rg-32070
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/05833 z dne 11. 12.
1995 pri subjektu vpisa ECCO, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Stari trg 176/b, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/02461/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, s
temile podatki:
Matična št. 5395119
Osnovni kapital: 1,557.100 SIT
Ustanovitelji: Kos Igor, vložil 744.700
SIT; Kos Mojca, vložila 406.200 SIT in Kos

Rg-32076
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/06601 z dne 4. 1. 1996
pri subjektu vpisa SKB CONSULTING, inženiring, trgovina, storitve, d.o.o., sedež:
Stari trg 68, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/05228/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in družbenikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah, s temile
podatki:
Matična št. 5597242
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slavič Frančišek, vstopil
25. 3. 1992 in Slavič Kristina, vstopila
29. 12. 1994, oba iz Slovenj Gradca, Stari
trg 93, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Pri vpisanem družbeniku in zastopniku
družbe Slavič Fracu se popravi ime, ki se
pravilno glasi: Slavič Frančišek.
Rg-32077
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/06176 z dne 4. 1. 1996
pri subjektu vpisa GRADBENI CENTER
ŠTEHARNIK OTO, trgovina, uvoz-izvoz,
d.o.o., sedež: Sveti duh 32, 2370 Dravograd, pod vložno št. 1/01521/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, s temile
podatki:
Matična št. 5333806
Osnovni kapital: 1,565.100 SIT
Ustanovitelj: Šteharnik Oto, Dravograd,
Robindvor 105, vstop 28. 12. 1989, vložek
1,565.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32085
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/06546 z dne 27. 12.
1995 pri subjektu vpisa MBI, gradbeni
inženiring in storitve, d.o.o., sedež: Iršičeva 4, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/09488/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile
podatki:
Matična št. 5689813
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelj: Bevc Albin, Slovenj Gradec, Iršičeva 4, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,516.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-32161
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/04078 z dne 19. 9. 1995
pri subjektu vpisa EUROMETER, podjetje za proizvodnjo in marketing merilnega
programa, d.o.o., sedež: Na Meži 56, 2370
Dravograd, pod vložno št. 1/05855/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah, s temile
podatki:
Matična št. 5619289
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Jurjec Mitja, Slovenj Gradec, Tomšičeva 11, vstop 23. 4. 1992, vložek 1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32189
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/05850 z dne 23. 8. 1995
pri subjektu vpisa REBUS-TRADE, trgovsko-proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Bernekerjeva 4/a, 2380 Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/08766/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5788536
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Domijan Gvido, Slovenj
Gradec, Bernekerjeva 4/a, vstop 2. 7. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1995: 5170
Druga trgovina na debelo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 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.; 6312 Skladiščenje; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
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skovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”.

Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9000 Storitve javne higiene;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” se izpusti “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro
74.12 “Računovodske, knjigovodske in re-

vizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se
izpusti “revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno
svetovanje” pa se izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in
delavci”.

Rg-32226
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 95/00154 z dne 20. 7. 1995
pri subjektu vpisa FIDES, podjetje za trgovino in posredništvo, d.o.o., sedež: Dobrava 26, 2370 Dravograd, pod vložno št.
1/03186/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5434386
Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov 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; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, 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 izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142

Rg-32299
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/03563 z dne 6. 7. 1995
pri subjektu vpisa SADLES, storitveno,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Center 99, 2393 Črna na Koroškem, pod vložno št. 1/05195/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, s temile
podatki:
Matična št. 5589401
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pušnik Franc, Črna na Koroškem, Center 99 in Čarf Jakob, Črna na
Koroškem, Pristava 5, vstopila 23. 1. 1992,
vložila po 750.000, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-32312
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/03424 z dne 16. 6. 1995
pri subjektu vpisa ASS TRADE, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Črneče 56, 2370 Dravograd,
pod vložno št. 1/06314/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5654327
Osnovni kapital: 1,506.286,50 SIT
Ustanovitelja: Skutnik Silva in Skutnik
Andrej, oba iz Dravograda, Črneče 56, vstopila 30. 3. 1992, vložila po 753.143,25 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-32335
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/03642 z dne 17. 5. 1995
pri subjektu vpisa FIDES, podjetje za trgovino in posredništvo, d.o.o., sedež: Dobrava 26, 2370 Dravograd, pod vložno št.
1/03186/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5434386
Osnovni kapital: 1,720.000 SIT
Ustanoviteljica: Kotnik Veronika, Dravograd, Dobrava 26, vstop 25. 9. 1990, vložek
1,720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32342
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/02309 z dne 11. 5. 1995
pri subjektu vpisa ERIKOM, podjetje za
storitve, prevozništvo in trgovino, d.o.o.,
sedež: Podgorje 43, 2391 Prevalje, pod
vložno št. 1/07796/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5745110
Osnovni kapital: 2,050.000 SIT
Ustanovitelj: Špenger Erik, Prevalje,
Podgonje 43, vstop 15. 2. 1993, vložek:
2,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-32372
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/02698 z dne 21. 3. 1995
pri subjektu vpisa ALBINA, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Trg svobode 3, 2390
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/08544/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5772192
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kelmendi Faik, Ravne na
Koroškem, Trg svobode 3 in Peci Djeljazim, Velenje, Jenkova cesta 21, vstopila
26. 5. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Peci Djeljazim, imenovan 26. 5. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; Kelmendi
Faik, razrešen 17. 4. 1994 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

nega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava
in predenje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje
in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725;
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2112 Proizvodnja iz papirja in kartona; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 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; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja 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, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-

la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprave in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71403 Izposojanje dru-

Rg-33490
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/06194 z dne 16. 2. 1996
pri subjektu vpisa BAUER, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Mariborska cesta 1, 2360 Radlje ob Dravi, pod
vložno št. 1/04366/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in tipa zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, s
temile podatki:
Matična št. 5528755
Sedež: Radlje ob Dravi, Koroška 67/a
Osnovni kapital: 1,916.700 SIT
Ustanovitelja: Ješovnik Marjan, Radlje
ob Dravi, Pod gradom 30, vložil 1,912.700
SIT in Bauer Bernard, Radlje ob Dravi, Ob
potoku 8, vložil 4.000 SIT, vstopila 12. 9.
1991, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ješovnik Marjan, imenovan 12. 9. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; Bauer Bernard, razrešen 22. 12. 1994 kot namestnik
direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-33597
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 95/00101 z dne 27. 2. 1996
pri subjektu vpisa MAHIDA, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Pohorska cesta 21, 2367 Vuzenica,
pod vložno št. 1/08611/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti, s
temile podatki:
Matična št. 5790352
Osnovni kapital: 1,501.753 SIT
Ustanoviteljica: Jeznik Marija, Vuzenica, Pohorska cesta 21, vstop 25. 5. 1993,
vložek: 1,501.753 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jeznik Marija, imenovana 25. 5.
1993, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Jeznik Henrik, razrešen 5. 5. 1995.
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volne-

Stran 610

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 8 – 14. II. 1997

gih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”, pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se izpusti “revizijske dejavnosti”, pri dejavnosti pod šifro 74.14
“Podjetniško in poslovno svetovanje” pa se
izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci”.

Matična št. 5231914
Firma: KOPA, računalniški inženiring,
d.d.
Skrajšana firma: KOPA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 52,220.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
27,154.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 5,222.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Gregorčičeva 25, vložil 5,222.000 SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili 10,444.000
SIT in udeleženci notranjega odkupa, vložili 4,178.000 SIT, vstopili 21. 12. 1995, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Osvald Bernard, Prevalje, Prisoje 72,
razrešen 21. 12. 1995, kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Močnik Igor, Jelenko Vinko in Šebez Drago, vstopili 21. 12.
1995.
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1995: 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”, pri dejavnosti pod šifro 71.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” pa se izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci”.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje
in
privatizacijo
št.
LP
00547/00316-1996/IJS z dne 16. 2. 1996.

Ustanovitelji: Jovanović Dragoljub, Lopare, Puškovac, vložil 1,305.000 SIT; Jović
Ljuboje, Bijeljina, G. Bukovica, vložil
75.000 SIT in Dežman Janko, Ravne na Koroškem, Partizanska 21, vložil 90.000 SIT,
vstopili 15. 2. 1994 ter Spasojević Grozdan,
Lopare, Puškovac, vložil 30.000 SIT, vstopil 7. 6. 1994 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in strelivom”, pri dejavnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” pa se izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci”.
Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 26. 5. 1995.

Rg-36393
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 96/00083 z dne 3. 4. 1996
pod vložno št. 1/09505/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo, s temile podatki:
Matična št. 5930529
Firma: TEX-FASHION, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TEX-FASHION, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vuzenica, Sv. Vid 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vezonik Mojca, Vuzenica, Sv. Vid 30, vstop 26. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Vezonik Mojca, imenovana 26. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki.
Rg-36839
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 96/00055 z dne 4. 4. 1996
pri subjektu vpisa KOPA, računalniški inženiring, p.o., sedež: Kidričeva 14, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/01537/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, pravnoorganizacijske oblike, osnovnega kapitala družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter nadzorni svet, s temile podatki:

Rg-37474
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 95/00131 z dne 17. 4. 1996
pri subjektu vpisa MREŽA, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Partizanska 27, 2390 Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/06414/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo poslovnih deležev, dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5666899

Rg-38386
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 95/00076 z dne 10. 5. 1996
pri subjektu vpisa CARINTIA, storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Ob Meži 1, 2392
Mežica, pod vložno št. 1/02108/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane
firme, pravnoorg. oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in tipa zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarski
družbi in SKD, s temile podatki:
Matična št. 5372046
Firma: CARINTHIA-POLAJNER &
OSTALI, proizvodno in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: CARINTHIA-POLAJNER & OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Polajner Hugo, Mežica,
Ob Meži 1, vložil 2.000 SIT in Polajner
Mojca, Ljubljana, Kunaverjeva 8, vložila
8.000 SIT, vstopila 30. 3. 1995, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Polajner Hugo, razrešen kot direktor in imenovan za družbenika, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
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ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.
Pri dejavnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje v pogajanja med
managerji in delavci”, pri dejavnosti pod
šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.” pa se izpusti “z orožjem in strelivom”.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se izpusti “revizijske dejavnosti”.

Ustanovitelja: Nieros Niederberger, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o., izstop 28. 3. 1995; Valdex, d.o.o., Slovenj Gradec, Šercerjeva 8, vstop 28. 3. 1995, vložek
5,564.140,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1996: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija, 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja 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, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-38388
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/06648 z dne 14. 5. 1996
pri subjektu vpisa ZOLES, predelava lesa,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Dobja
vas 125, 2390 Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/07855/00, vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5754321
Sedež: Ravne na Koroškem, Javornik 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Podgornik Zoran, Prevalje,
Ob Meži 25/a, vstop 8. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-38827
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/06171 z dne 14. 5. 1996
pri subjektu vpisa GRADBENIŠTVO
KONEČNIK, podjetje za gradnjo in vzdrževanje objektov, d.o.o., sedež: Šmartno
228/a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu,
pod vložno št. 1/04707/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo skrajšane
firme, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti, s
temile podatki:
Matična št. 5562562
Skrajšana firma: GRADBENIŠTVO
KONEČNIK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Konečnik Karel, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, Šmartno 228/a, vstop
10. 12. 1991, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-38829
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 95/00269 z dne 15. 5. 1996
pri subjektu vpisa PLAMEN, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Pameče
181, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/05074/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe, s temile podatki:
Matična št. 5583438
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 6. 12. 1995.
Rg-39297
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 96/00078 z dne 27. 5. 1996
pri subjektu vpisa KOVAČNICA, d.o.o.,
sedež: Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/02918/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, družbenikov in dejavnosti
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5416965
Firma: KOVAČNICA-KOSOR, družba za proizvodnjo odkovkov, kos in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVAČNICA-KOSOR, d.o.o.

Rg-39298
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/03882 z dne 24. 5. 1996
pri subjektu vpisa RENER, storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Tribej 7, 2372 Libeliče, pod vložno št.
1/04975/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah, s temile podatki:
Matična št. 5586186
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Rožej Marija in Sajevec
Alojz, oba iz Libelič, Tribej 7, vstopila
23. 12. 1991, vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Rožej Marija, imenovana 23. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Sajevec Alojz, razrešen 29. 4. 1994.
Rg-39300
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 95/00123 z dne 23. 5. 1996
pri subjektu vpisa JEHART, podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Trg
4. julija 34, 2370 Dravograd, pod vložno
št. 1/04285/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile podatki:
Matična št. 5519969
Sedež: Slovenj Gradec, Ronkova ulica 4
Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 4521 Splošna
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gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje

pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se izpusti “revizijske dejavnosti”, pri dejavnosti pod šifro
52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” pa se izpusti
“z orožjem in strelivom”.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 23. 5. 1995.

po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gabrovec Avgusta, razrešena 15. 12. 1994 kot
direktorica in imenovana za družbenico, ki
zastopa družbo brez oemjitev; direktor Gabrovec Bogdan, razrešen 15. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-39303
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 96/00053 z dne 21. 5. 1996
pod vložno št. 1/09476/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo, s temile podatki:
Matična št. 5922356
Firma: EPNS, elektro projektiranje,
nadzor in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EPNS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trbonje, Trbonje 25/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Smolar Danilo, Trbonje
25/a, vstop 22. 2. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Smolar Danilo, imenovan 22. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize.
Rg-39304
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 94/06649 z dne 14. 5. 1996
pri subjektu vpisa PROTON-INŽENIRING, proizvodnja in prodaja transportne opreme in naprav, d.o.o., sedež: Gmajna 44/b, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/04418/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, pravnoorg.
oblike, zastopnikov in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
SKD, s temile podatki:
Matična št. 5535212
Firma: PROTON-INŽENERING, GABROVEC B+A, proizvodnja in prodaja
transportne opreme in naprav, d.n.o.
Skrajšana firma: PROTON-INŽENERING, GABROVEC B+A, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Gabrovec Bogdan in Gabrovec Avgusta, oba iz Slovenj Gradca,
Gmajna 44/b, vstopila 15. 12. 1994, vložila

Rg-40123
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 95/00303 z dne 3. 6. 1996
pri subjektu vpisa ŽELEZARNA RAVNE
– POSLOVNI SERVIS, podjetje za svetovanje, storitve in inženiring, d.o.o., sedež:
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/07272/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev prevzete družbe ŽELEZARNA RAVNE –
POSLOVNI SERVIS, d.o.o., k prevzemni
družbi SŽ-METAL RAVNE, d.o.o., s temile
podatki:
Matična št. 5686512
Pripojitev k družbi SLOVENSKE
ŽELEZARNE-METAL RAVNE, podjetje za
proizvodnjo plemenitih jekel, d.o.o. (reg.
vl. 1/07270-00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 21. 12. 1995. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-40124
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, je s
sklepom Srg št. 95/00301 z dne 3. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ZAŠČITA RAVNE, podjetje za varovanje in reševanje premoženja
in ljudi, d.d., sedež: Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/03399/00, vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev prevzete družbe ZAŠČITA
RAVNE, d.d., k prevzemni družbi SLOVENSKE ŽELEZARNE-METAL RAVNE,
podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel,
d.o.o., s temile podatki:
Matična št. 5439230
Pripojitev k družbi SLOVENSKE ŽELEZARNE-METAL RAVNE, podjetje za
proizvodnjo plemenitih jekel, d.o.o. (reg.
vl. 1/07270-00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 21. 12. 1995. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-32171
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/05025 z dne 25. 9. 1995
pri subjektu vpisa KAMAR, podjetje za
storitve, prevozništvo in trgovino, d.o.o.,
sedež: Dovže 16/c, 2382 Mislinja, pod vložno št. 1/07406/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5706351
Osnovni kapital: 1,520.150 SIT
Ustanovitelj: Seitl Rajko, Mislinja, Dovže 16/c, vstop 30. 12. 1992, vložek
1,520.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Skrajšana
firma:
TREIBACHER
AUERMET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ravne na Koroškem, Koroška
cesta 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Treibacher Auermet Produktions GmbH, A-9330 Treibach-Althofen,
Auer-von-Welsbach-Strasse 1, vstop 9. 5.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor dr. Otto Bohunovsky, Grassdorf,
Avstrija, Frauenstein, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Košat Benjamin,
Ruše, Falska cesta 42, oba imenovana 9. 5.
1996.
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1996: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno valjanje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodaj; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja 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, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo.

Ustanovitelj: Petelin Slavko, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Legen 4, vstop 31. 7. 1990,
vložek 1,751.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7420 Projektiranje, tehnično svetovanje.

Rg-38828
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s sklepom Srg št. 94/06497 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ROLES, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Mislinjska
dobrava 85/c, 2382 Mislinja, pod vložno št.
1/06206/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5656702
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Sovič Branko, Slovenj Gradec, Stari trg 215, vstop 29. 1. 1992, vložek
1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi na: proizvodnja tekstilne konfekcije; proizvodnja drugih
tekstilnih izdelkov; predelava plastičnih
mas; predelava papirja: proizvodnja papirnate embalaže.
Dejavnost družbe odslej glasi: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; posredniške in agencijske
storitve v blagovnem prometu; komisijski
posli na področju prometa blaga; izdelava
raznovrstnih kovinskih izdelkov; proizvodnja žaganega lesa in plošč; proizvodnja in
montaža končnih izdelkov iz lesa; posredovanje pri uvozu in izvozu blaga in storitev;
uvoz in izvoz neživilskih in živilskih proizvodov; zastopanje tujih firm na domačem
in tujem trgu; proizvodnja tekstilne konfekcije; proizvodnja drugih tekstilnih izdelkov;
predelava plastičnih mas; predelava papirja: proizvodnja papirnate embalaže.
Rg-40126
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s sklepom Srg št. 94/06666 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PROMTOR, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Kotlje 83,
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/02133/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5379334
Osnovni kapital: 1,540.100 SIT
Ustanovitelja: Torej Janko in Torej Tejo,
oba Ravne na Koroškem, Kotlje 83, oba
vstopila 21. 3. 1990, vložek 770.050 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Torej Janko, razrešen 22. 12. 1994,
direktor Torej Tejo, Ravne na Koroškem,
Kotlje 83, imenovan 12. 8. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-41599
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00126 z dne 28. 6. 1996
pod št. vložka 1/09521/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5947472
Firma: TREIBACHER AUERMET,
podjetje za proizvodnjo vakumskih zlitin, d.o.o.

Rg-41601
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00298 z dne 27. 6. 1996
pri subjektu vpisa PETELIN, storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Legen 4, 2383
Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod vložno
št. 1/02814/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5412889
Osnovni kapital: 1,751.200 SIT

Rg-41603
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00284 z dne 26. 6. 1996
pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE – ARMATURE MUTA, Ravne,
podjetje za proizvodnjo armatur, d.o.o.,
sedež: Koroška cesta 55, 2366 Muta, pod
vložno št. 1/03413/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5439256
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pratnekar Anton, razrešen 1. 12. 1995, direktor
Štifter Vilijem, Ravne na Koroškem, Kotlje 131, zastopa kot glavni direktor, direktor Pratnekar Anton, Mežica, Leška cesta
28 in direktor Studenčnik Jože, Dravograd,
Selovec 60, vsi imenovani 1. 12. 1995, vsi
direktorji vodijo posle družbe in jo zastopajo skupno, z omejitvijo, da poslov, ki
pomenijo sprememb o premoženja družbe, ne smejo sklepati brez soglasja
skupščine.
Rg-41605
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00304 z dne 17. 6. 1996
pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE – METAL RAVNE, podjetje za
proivzodnjo plemenitih jekel, d.o.o., sedež: Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/07270/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzemni družbi (pripojitev družbe ŽELEZARNE RAVNE–POSLOVNI SERVIS,
d.o.o., k družbi SŽ–METAL RAVNE,
d.o.o.), spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5686482
Osnovni kapital: 5.109,994.713 SIT
Ustanovitelja: Slovenske Železarne d.d.,
Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop 17. 12. 1992,
vložek 4.509,994.713 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Železarna Ravne d.o.o., Ravne
na Koroškem, Koroška cesta 14, vstop 17.
6. 1996, vložek 600,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pripojitev družbe z omejeno odgovornostjo ŽELEZARNA RAVNE – POSLOVNI SERVIS, podjetje za svetovanje, storitve
in inženiring, d.o.o., (reg. vl. 1/07272-00) k
družbi z omejeno odgovornostjo SLOVENSKE ŽELEZARNE – METAL RAVNE,
podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel,
d.o.o., na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 21. 12. 1995.

Stran 614

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 8 – 14. II. 1997

Rg-32194
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s sklepom Srg št. 94/05253 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ROŽNIK, vzgajanje in prodaja, d.o.o., sedež: Vuhred 104, 2365 Vuhred, pod vložno št. 1/05887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in
zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5669138
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mravljak Janez, izstopil
2. 12. 1994; Mravljak Darinka, Radlje ob
Dravi, Partizanska ulica 2, vstopila 1. 12.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mravljak Janez, razrešen 2. 12. 1994;
direktorica Mravljak Darinka, Radlje ob
Dravi, Partizanska ulica 2, imenovana 1. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost se dopolni z naslednjim: trgovina na drobno z: živilskimi proizvodi, neživilskimi proizvodi; trgovina na debelo z:
živilskimi proizvodi, neživilskimi proizvodi; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov; uvoz in izvoz znanja, storitev
in tehnologije; komercialni posli (posredovanje) pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; zastopanje tujih oseb v
prometu blaga in storitev.
Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
rezanega cvetja in okrasnih rastlin, drevesničarskega materiala (okrasni in sadni),
vseh vrst sadik, zelenjave, zdravilnih zelišč
in dišavnic, biološko predelane hrane, semen ter humosnih mešanic; izdelava vencev in cvetličnih aranžmajev ter okrasnih
izdelkov iz naravnih in umetnih snovi; storitve vzdrževanja in urejanja parkov, zelenic, rekreacijskih poti in javnih površin; dekoriranje prostorov za prireditve, sejme, razstave; izdelava zasaditvenih skic, kompleksno načrtovanje ureditve okolja in
zasaditvenih načrtov ter inženiring; storitve
posojanja opreme za vrtnarstvo; izdelava in
pakiranje gnojil ter hranil; organiziranje
kooperantske proizvodnje in prodaje v okviru dejavnosti poslovanja; kmetijske storitve za kmetijsko proizvodnjo; gojitev gozdov; pridelovanje sadja in sadik sadnega
drevja; izdelava in postavitev opreme za parke (koče, klopi, ograje,...); gostinske storitve prehrane in druge gostinske storitve; organiziranje in izvedba različnih seminarjev;
strokovno svetovanje s področja vrtnarstva
in sadjarstva; komerciali posli (posredovanje) pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev; zastopanje v prometu blaga
in storitev; prevoz blaga v cestnem prometu; trgovina na drobno z: živilskimi proizvodi, neživilskimi proizvodi; trgovina na
debelo z: živilskimi proizvodi, neživilskimi
proizvodi; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov; uvoz in izvoz znanja,
storitev in tehnologije; komercialni posli
(posredovanje) pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; zastopanje tujih
oseb v prometu blaga in storitev.

pri subjektu vpisa DOT, podjetje za trgovino, inženiring in storitve, d.o.o., sedež:
Dobja vas 125, 2390 Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/07365/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5702836
Firma: MENTIS INFO, podjetje za trgovino, inženiring in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MENTIS INFO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,702.000 SIT
Ustanovitelji: Laznik Jože in Sirk Sašo,
izstopila 5. 6. 1994; Laznik Dušan, Dravograd, Mariborska 33, vložek 434.010 SIT,
Zvonar Stanislav, Dravograd, Ribiška pot 3,
vložek 434.010 SIT, vstopila 5. 10. 1992;
Dolar Zlatko, Slovenj Gradec, Sejmiška 14,
vložek 170.200 SIT, Mirnik Marjan, Ravne
na Koroškem, Strojna 22, vložek 221.260
SIT, Dretnik Silvo, Ravne na Koroškem,
Tosti vrh 51/a, vložek 221.260 SIT, Kašnik
Tomaž, Slovenj Gradec, Muratova 9, vložek 221.260 SIT – vstopili 5. 6. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Laznik Jože, Dravograd, Meža 155/b,
družbenik Zvonar Stanislav, Dravograd, Ribiška pot 3, in družbenik Laznik Dušan,
Dravograd, Mariborska 33, vsi trije razrešeni 5. 6. 1994; direktor Kašnik Tomaž, Slovenj Gradec, Muratova 9, imenovan 5. 6.
1994, zastopa družbo samostojno brez omejitev.

dež: Prežihova 16, 2392 Mežica, pod vložno št. 1/08812/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5804132
Osnovni kapital: 1,522.402,40 SIT
Ustanovitelj: Stanšič Radivoje, Mežica,
Prežihova 16, vstopil 5. 7. 1993, vložek
1,522.402,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32318
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/04020 z dne 13. 6. 1995

Rg-32332
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/03363 z dne 18. 5. 1995
pri subjektu vpisa FIAT LUX, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Ob Suhi 37/a, Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/050428495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5578027
Osnovni kapital: 1,577.725 SIT
Ustanovitelj: Javornik Bogoljub, Ravne
na Koroškem, Ob Suhi 37/a, vstopil 8. 1.
1992, vložek 1,577.725 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-32350
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/03089 z dne 26. 4. 1995
pri subjektu vpisa DARO, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Ob potoku 48, 2366 Muta, pod vložno
št. 1/08495/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5772958
Osnovni kapital: 1,524.500 SIT
Ustanovitelj: Sahornik Darko, Muta, Ob
potoku 48, vstopil 27. 5. 1993, vložek
1,524.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-32362
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/03088 z dne 13. 4. 1995
pri subjektu vpisa GOTUR, podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., se-

Rg-32370
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/03427 z dne 15. 3. 1995
pri subjektu vpisa RIHA, športno, turistično, gostinsko, storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Brezno 46, 2363 Podvelka, pod vložno št. 1/04471/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5578272
Osnovni kapital: 1,554.137,85 SIT
Ustanovitelji: Fric Aleksandra in Fric Radislav, oba Podvelka, Brezno 73, vložek
388.534,47 SIT, odgovornost: ne odgovarjata, Kresnik Helena, Podvelka, Brezno 46,
vložek: 777.068,91 SIT, odgovornost: ne odgovarja, vsi vstopili 19. 9. 1991, Strmčnik
Igor, izstopil 9. 6. 1994.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Fric Aleksandra, Podvelka, Brezno 73, imenovana 19. 9. 1991, zastopa družbo brez omejitev, Kresnik Helena, Fric Radislav, vsi trije razrešeni 13. 6. 1994, prokuristka Kresnik Helena, Podvelka, Brezno 46,
prokurist Fric Radislav, Podvelka, Brezno
73, oba imenovana 13. 6. 1994.
Rg-37475
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00285 z dne 16. 4. 1996
pod št. vložka 1/09474/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5920698
Firma: INTER TEHNA–VEČKO &
PANDEV, posredništvo, zastopanje in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: INTER TEHNA–
VEČKO & PANDEV, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ravne na Koroškem, Dobja vas
122
Ustanovitelja: Večko Primož, Ravne na
Koroškem, Dobja vas 135, Pandev Matjaž,
Ravne na Koroškem, Tolsti vrh 125, odgovornost: oba odgovarjata s svojim premoženjem, oba vstopila 7. 12. 1995.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Večko Primož, družbenik Pandev
Matjaž, oba imenovana 7. 12. 1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
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izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje
in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov 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;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskane,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja 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, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-

jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4543 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-

sredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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, 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 izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 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 debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 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 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi 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
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
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52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 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 blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje 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 Kinematografska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-

sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” se izpusti “pri prodaji farmacevtskih izdelkov.”
52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z
orožjem in strelivom.”

mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.
Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 “računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se izpusti “revizijske dejavnosti.”
74.14 “podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci.”

Rg-40082
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00102 z dne 10. 6. 1996
pod št. vložka 1/09501/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5931347
Firma: GALA POHIŠTVO/MÖBEL
marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: GALA POHIŠTVO/
MÖBEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2390, Ravne na Koroškem, Dobja vas 122
Osnovni kapital: 1,663.619 SIT
Ustanovitelja: Benetik-Glavica Marta,
Ravne na Koroškem, Javornik 60, vložek
1,493.619 SIT, Benetik Wilibald, Eberndorf,
Avstrija, Loibegg 22, vložek 170.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata, oba vstopila
23. 4. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Benetik-Glavica Marta, Ravne na
Koroškem, Javornik 60, imenovana 23. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1996: 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-

Rg-40083
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s sklepom Srg št. 96/00079 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa TOVARNA MERIL–PLASTIKA, d.o.o., sedež: Pameče 153, 2380
Pameče pri Slovenj Gradcu, pod vložno št.
1/02716/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5103177
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rapnik
Vesna, razrešena 1. 3. 1996, direktor Pečarič
Niko, Velenje, Kardeljev trg 6, imenovan 1.
3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-40122
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06507 z dne 29. 5. 1996
pri subjektu vpisa BRDINJE, inženiring in
storitve, d.o.o., sedež: Trg svobode 21,
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/05974/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5630622
Osnovni kapital: 1,521.568,40 SIT
Ustanovitelji: Stanovanjska zadruga Brdinje o.sub.o., Ravne na Koroškem, Trg svobode 21, vstop 7. 4. 1992, vložek 197.568,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pušnik Danilo, Pšeničnik Marina, Štekl Pavel, Pušnik
Emil, Zamuda Štefan, Budna Irena, Slatinšek Milan, Grabner (Kiselak) Erika, Tušek
Angelca, Praprotnik Eva, vsi izstopili 29.
12. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo, Optima d.o.o., Ravne na Koroškem, Gozdarska
pot 15, vložek 662.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Igerc Miroslav, Ravne na Koroškem, Na Šancah 56, vložek 662.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata, oba vstopila
29. 12. 1994.
Osebe, imenovane za zastopanje: Slatinšek Milan, razrešen 29. 12. 1994, direktor
Rac Igor, Ravne na Koroškem, Gozdarska
pot 15, zastopa družbo brez omejitev in posamično, direktor Igerc Miroslav, Ravne na
Koroškem, Na Šancah 56, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev in posamično.
Rg-40127
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00246 z dne 3. 6. 1996
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pri subjektu vpisa TOVARNA MERIL–
PLASTIKA, d.o.o., sedež: Pameče 153,
2380 Pameče pri Slovenj Gradcu, pod
vložno št. 1/02716/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5103177
Osebi, imenovani za zastopanje: Smukavec Franc, razrešen 7. 11. 1995, direktorica
Rapnik Vesna, Ravne na Koroškem, Javornik 64, imenovana 7. 11. 1995, zastopa kot
v.d. direktor, brez omejitev.

vodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Pri dejavnosti pod šifro:
51.18 “posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.” se izpusti
“pri prodaji farmacevtskih izdelkov.”
52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z
orožjem in strelivom.”
74.12 “računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” se
izpusti “revizijske dejavnosti.”

pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE–METAL RAVNE, podjetje za
proizvodnjo plemenitih jekel, d.o.o., sedež: Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/07270/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitve pri
prevzemni družbi (pripojitev družbe ZAŠČITA RAVNE d.d. k družbi SŽ–METAL
RAVNE d.o.o.), spremembo osnovnega kapitala in družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5686482
Osnovni kapital: 5.112,905.986,90 SIT
Ustanovitelji: Slovenske železarne, d.d.,
Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop 17. 12. 1992,
vložek 4.509,994.713 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Železarna Ravne d.o.o., Ravne
na Koroškem, Koroška cesta 14, vstop 17.
6. 1996, vložek 600,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata, Železarna Ravne–Koncern d.d., Ravne na Koroškem, Koroška cesta 14, vstop 19. 6. 1996, vložek
2,911.273,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-41007
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00299 z dne 20. 6. 1996
pri subjektu vpisa ZNALOID, gostinsko,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Mislinjska Dobrava, 2383 Šmartno
pri Slovenj Gradcu, pod vložno št.
1/03888/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5488443
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Stopernik Miran, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, Šmartno 74/a, vstopil
12. 2. 1991, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 20. 6. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprave in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-

Rg-41008
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00047 z dne 20. 6. 1996
pri subjektu vpisa FIDES, podjetje za trgovino in posredništvo, d.o.o., sedež: Dobrava 26, 2370 Dravograd, pod vložno št.
1/03186/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti, spremembo zastopnikov in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5434386
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Kotnik Veronika, Dravograd, Dobrava 26, imenovana 25. 9. 1990, zastopa družbo posamično in brez omejitev, direktor
Kotnik Bogomir, Dravograd, Dobrava 26,
imenovan 23. 4. 1996, zastopa družbo posamično in brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 6. 1996: 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 2030 Stavbno mizarstvo; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Pri dejavnosti pod šifro:
52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z
orožjem in strelivom.”
74.60 “poizvedovalne dejavnosti in varovanje,” dovoli se opravljanje dejavnosti
“varovanja”.
Rg-41009
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00302 z dne 19. 6. 1996

Rg-41598
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06544 z dne 1. 7. 1996
pri subjektu vpisa EFEKT, varovanje premoženja in ljudi, d.o.o., sedež: Gmajna
12, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/04556/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5538661
Sedež: Slovenj Gradec, Ronkova 4
Osnovni kapital: 2,729.000 SIT
Ustanovitelja: Gabrovec Bogdan, Slovenj Gradec, Gmajna 44/b, vstopil 21. 11.
1991, vložek 1,364.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Matvos Marjan, Slovenj Gradec, Ozare 5, vstopil 22. 4. 1992, vložek
1,364.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1996: 4531
Električne inštalacije; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje.
Pri dejavnosti pod šifro:
52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z
orožjem in strelivom.”
74.60 “poizvedovalne dejavnosti in varovanje”; dovoli se opravljanje dejavnosti
“varovanja”.
Rg-41600
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00133 z dne 27. 6. 1996
pri subjektu vpisa GOBARSTVO D. GRUBELNIK, podjetje za proizvodnjo komposta, gob, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Lehen 62, 2364 Ribnica na Pohorju,
pod vložno št. 1/04493/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti ter ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5536545
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Grubelnik Damijan, Ribnica na Pohorju, Lehen 62, vstopil 1. 12.
1991, vložek 1,425.000 SIT, odgovornost:
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ne odgovarja; Grubelnik Ivan, Ribnica na
Pohorju, Lehen 62, vstopil 2. 12. 1991, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
H. Janssen Kessel BV, PD Neer, izstopil
22. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina 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, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 6116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;

5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Pri dejavnosti pod šifro:
51.18 “posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov” se izpusti “pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.”
52.488 “trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se izpusti “z
orožjem in strelivom.”

daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-41602
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/03027 z dne 27. 6. 1996
pri subjektu vpisa KOROŠICA, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Kozji vrh 2/a, 2370
Dravograd, pod vložno št. 1/02881/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih dejavnostih in standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5414431
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kopmajer Benedikt in Arnautovič Jasna, oba Dravograd, Robindvor
42, vstopila 20. 8. 1990, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5116 Posredništvo pri pro-

Rg-41604
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06651 z dne 24. 6. 1996
pri subjektu vpisa POSLOVNO TRGOVSKI CENTER, d.o.o., Slovenj Gradec, sedež: Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/06040/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5418666
Firma: KATICA, poslovno trgovski
center, d.o.o.
Skrajšana firma: KATICA, d.o.o.
Sedež: Slovenj Gradec, Ronkova 4
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Občina Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, Meškova 21, Smelt International d.d. Ljubljana, Ljubljana, Dunajska cesta 160, oba vstopila 7. 4. 1992, vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Komljanec Janez, Opara Mirko, oba razrešena
20. 5. 1994, direktor Mravljak Viktor, Slovenj Gradec, Muratova 12, imenovan 20. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1996: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro:
74.14 “podjetniško in poslovno svetovanje” se izpusti “arbitraža in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci.”
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Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
CELJE
Srg 2914/94
Rg-100884
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba BRALCO, d.o.o., trgovsko podjetje, Velenje, Črnova 34, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
ALBRACO Handellsgesellschaftt, m.b.H.,
Wien, Davidgasse 11, Avstrija, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 25. 5.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 1996

LJUBLJANA
Srg 1876/95
Rg-81
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ASP, d.o.o., podjetje za alarmne sisteme in prenose, Cesta v zeleni log 123, reg.
št. vl. 1/07251/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 13. 3.
1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Šetrajčič Dragoš Ludvik,
Cesta v zeleni log 23, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustavnovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1996
Srg 01615/95
Rg-82
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba KARLIN, trgovsko podjetje,
d.o.o., Senožeti 83/a, Dol pri Ljubljani,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 3. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Karlin Janez, Senožeti
83a, Dol pri Ljubljani, z ustanovitvenim ka-
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pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 1996

Srg 5716/96
Rg-86
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
DOMEN, d.o.o., inženiring pri prometu z nepremičninami, geodetskih delih in
graditvi objektov, Ulica 28. maja 33,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 10. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Deržaj Majda, Kolarjeva 28, Ljubljana in Andolšek Ljudmila,
Na jami 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici, na vsako po 1.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 1996

Srg 7192/96
Rg-83
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba GAZI, gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Župančičeva 2, Ljubljana, reg. št. vl. 1/14897/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
3. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Tarasov Nikolaj, Ljubljana, Župančičeva 2, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v zensku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 1997
Srg 3556/96
Rg-84
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba Projektno podjetje KLAP
CENTRAL, d.o.o., Zaboršt 4/E, Dol pri
Ljubljani, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 2. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Zajc Angela, Zaboršt
4/E, Dol pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico Zajc Angelo, Zaboršt 4/E,
Dol pri Ljubljani.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 1996

Srg 5827/96
Rg-87
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
VIDRA, d.o.o., podjetje za prodajo,
montažo in servisiranje elektro-strojne
opreme, Vodnikova 104/e, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Vidergar Stojan in Vidergar Rozalija, oba Vodnikova 104/e, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
Vidergar Stojana in Vidergar Rozalijo, na
vsakega po 1.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 1996
Srg 3272/96
Rg-88
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
M TOURS, d.o.o., podjetje za domači
in mednarodni transport, Vurnikova 8,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Mitja Pretnar, Ziherlova
38, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
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2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1996

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,657,691 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici, Hočevar Sabino 8.000 SIT in na Hočevar Terezijo 1,649.691 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 1997

Srg 428/97
Rg-93
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ELTI ELECTRONIC, d.o.o., podjetje
za razvoj, proizvodnjo in storitve, Šujica
82, Šujica, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Zor Valentin, Šujica 82,
Šujica, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 1997

Srg 18721/94
Rg-89
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SIBINVEST, k.d., investicijsko podjetje, Miklošičeva 38, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 3. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Slovenska investicijska banka, d.d., Ljubljana, Avto, d.o.o.,
Kočevje, Dr. Felix, d.o.o., Ljubljana, Albert Bevčič, Nova Gorica, Gradnikove brigade 15, Robert Černe, Ljubljana, Novakova 3, Vladimir Klemenčič, Ljubljana,
Rimska 16, France Krašovec, Ljubljana,
Moškričeva 42, Neva Kuharič, Šempeter
pri Gorici, Feiglova 9, Drago Mežnar,
Ljubljana, Chengdujska 6, Pavle Pensa, Trzin, Rakefova 32, Kazimir Pregl, Ljubljana, Rimska 16 in Milivoj Samar, Ljubljana, Kodrova 17, z ustanovitvenim kapitalom 10,000.000 SIT.
Slovenska investicijska banka, d.d.,
Ljubljana, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe ter terjatve družbe
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
10,000.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje v razmerju z njihovimi osnovnimi
vložki.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 1995
Srg 3278/96
Rg-90
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SAH, d.o.o., inženiring, trgovina in
špedicija, Koperska 88, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Hočevar Sabina in Hočevar Terezija, obe Velebitska 9, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 1,657.691 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Srg 15845/94
Rg-91
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
INFO DATA, d.o.o., podjetje za informacijski inženiring, Anžurjeva 14, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 8. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Boris Zupančič, Anžurjeva 14, Ljubljana-Polje in Janko Premelč,
Ceneta Štuparja 3, Ljubljana-Črnuče, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 1997
Srg 6095/96
Rg-92
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ŠUŠTAR IN DRUŽBENIK, d.n.o., storitve in popravila, Podgorje 34b, Kamnik, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 11. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Šuštar Igor in Šuštar
Branko, oba Podgorje 34b, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom 60.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
60.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 1997

Srg 3641/96
Rg-94
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba PROSOFT, družba za informacijski in računalniški inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Tomše Ladislav, Kozarška 21, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 40.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
40.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Tomše Ladislava.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 1996
Srg 18460/94
Rg-95
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba JU – MA S.T.R., d.o.o., podjetje za storitve in trgovino, Leskovškova 4,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 11. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Juvan Marko in Juvan
Frančiška, oba Ljubljana, Kašeljska cesta
39a, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
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8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 1996

BEL PAGETTE, sistem paginiranja,
d.o.o., Ljubljana, Neubergerjeva 3, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zoran Markovič, Toronto in Nedeljko Dabič, Ljubljana, Neubergerjeva 3, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Zorana Markoviča 1,350.000 SIT in
Nedeljka Dabiča 150.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 1996

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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 1996

Srg 3675/96
Rg-96
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
A-BESST, gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o., Dalmatinova 15, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ugrinoski Tofil, Vevčani, Struga, Makedonija, z ustanovitvenim
kapitalom 1.800 DEM, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1.800 DEM prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 1996
Srg 3631/96
Rg-97
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TURBO LINIJA, podjetje za trgovino, promet in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Ptujska ul. 16, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 7.
1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Turšič Boris, Ljubljana,
Ptujska ul. 16, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 1996
Srg 3667/96
Rg-98
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 16287/94
Rg-99
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba IGUANA, d.o.o., organizacijsko in trgovsko podjetje, Poštni vrt 14,
Logatec, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 19. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Rudi Lipovec, Poštni vrt
14, Logatec, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Lipovec Rudija.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 1996
Srg 18483/94
Rg-100
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba EMZ QING, d.o.o., podjetje za
svetovanje in inženiring, Sattnerjeva 11,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Mihajlo Zozolly, Sattnerjeva 11, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 165.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
165.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Zozolly Mihajla, Sattnerjeva 11, Ljubljana.

Srg 16341/94
Rg-101
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
UNIMEX, d.o.o., trgovina, gostinstvo,
turizem, d.o.o., Reška 1, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/10095/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Danilo Coklin, Reška 1,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Danila Coklina.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 1996
Srg 3423/96
Rg-102
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba EPOTAL PELKO, izvajanje
zaključnih del v gradbeništvu, inženiring
in trgovina, d.o.o., Savlje 77, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Pelko Gašper, Jamova 50,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Pelko Gašperja, Jamova 50, 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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1995
Srg 18459/94
Rg-103
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba AKROM, d.o.o., podjetje za
svetovanje, proizvodnjo in trgovino, Al-
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jaževa 47, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Viljem Pavli, Ljubljana, Kumrovška 9 in Borut Pavli, Ljubljana,
Glavarjeva 49, z ustanovitvenim kapitalom
41.500 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
41.500 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Viljema Pavli štiri petine in Boruta Pavli
eno petino.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 1996

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Albino Krašovec, Brilejeva 19, 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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 1996

Srg 18464/94
Rg-108
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba KARS, d.o.o., proizvodno, trgovsko, uvozno-izvozno in storitveno podjetje, Antona Skoka 13, Domžale, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Peter Seljak, Antona Skoka 13, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Petra Seljaka, Antona Skoka 13, Domžale.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 1996

Srg 93/95
Rg-104
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba SIVELI, trgovsko podjetje in
zastopanje, d.o.o., Pot na Labar 29, Ljubljana-Polje, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 1. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Lilijana Velkovrh Sitar, Zaklanec 10, Horjul in Izidor Sitar ml.,
Pot na Labar 29, Ljubljana-Polje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Lilijano Velkovrh Sitar, Zaklanec 10, Horjul in Izidorja Sitarja ml., Pot na Labar 29,
Ljubljana-Polje.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 1996
Srg 18604/94
Rg-105
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba JUR, d.o.o., podjetje za svetovanje in organizacijo storitev pri upravljanju večstanovanjskih hiš, inženiring,
trgovino, storitve in zastopanje, Brilejeva
19, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Krašovec Albina, Brilejeva 19, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Srg 3642/96
Rg-106
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
LABODA-ABSOLUTUM, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.n.o., Ljubljana,
Konrada Babnika 4, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
9. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zoran Loboda in Peter
Loboda, oba Ljubljana, Konrada Babnika 4,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Zorana Loboda.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 1996
Srg 107/95
Rg-107
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba PLANTAN, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Globušak 28, Trbovlje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Plantan Julij in Plantan
Darinka, oba Globušak 28, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom 871.270 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
871.270 SIT prenese v celoti na ustanovitelja, vsakemu do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 1996

Srg 3441/96
Rg-109
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba MIKTA, servis in trgovina,
d.o.o., Ulica XV. divizije 90, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Mitja Krnc, Ulica XV.
divizije 90, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Mitja Kunca, Ulica XV. divizije 90, 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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1995

MARIBOR
Srg 8/95
Rg-77
Družba DP – FP, trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje d.o.o., Zg. Ložnica, Tinjska gora 31, reg. št. vl.: 1/6051-00,
katere ustanovitelja sta Ramšak Peter, Zg.
Ložnica, Tinjska gora 31 in Jevševar Manfred, Velenje, Škale 103, preneha po skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ramšak
Peter, Zg. Ložnica, Tinjska gora 31 in Jevševar Manfred, Velenje, Škale 103.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbirisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24 10. 1995
Srg 6364/94
Rg-78
Družba AVTO ZAVERSKI, podjetje
za storitve, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., reg. št. vl.: 1/7538-00, katere ustanovitelja sta Branko Zaverski, Titova 48,
Maribor in Marija Jesenšek, Koroška 61,
Maribor, po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 20. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Branko Zaverski, Titova 48, Maribor in Marija Jesenšek, Koroška 61, Maribor.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbirisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 1995
Srg 4442/94
Rg-79
Družba PRO–KONTAKT, export-import, podjetje za trgovino, proizvodnjo in
storitve, d.o.o., Pri šoli 8, Razvanje, reg.
št. vl.: 1/7607-00, katere ustanovitelja sta
Jože Mesarec in Vesna Španinger, oba Pri
šoli 8, Razvanje, po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 30. 6. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Jože Mesarec in Vesna Španinger, oba Pri šoli 8,
Razvanje.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbirisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3 11. 1995
Srg 1998/94
Rg-80
Družba GRERO, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Mariborska c. 61, Zg.
Polskava, reg. št. vl.: 1/7142-00, katere
ustanovitelj je Branimir Beich, Mariborska
c. 62, Zg. Polskava, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 21. 5. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Branimir
Beich, Mariborska c. 62, Zg. Polskava.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbirisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 1995
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Srg 6089/94
Rg-85
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6089/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku z dne 12. 11. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3566-00 vpiše izbris družbe TOP,
trgovina, organizacija, proizvodnja, izvoz
in uvoz, d.o.o., s sedežem Tomaška vas 10,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo Slemenik
Elizabeta, Slemenik Tomaž in Slemenik Peter, vsi stanujoči Tomaška vas 10, Šmartno
pri Slovenj Gradcu.
Okrožno sodišča v Slovenj Gradcu
dne 12. 11. 1996

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-01/97
Ob-431
Pravila organizacije sindikata državnih
in družbenih organov Slovenije, Sindikat
upravnih enot Slovenije, s sedežem v Velenju (mat. št. 1052861), sprejeta na seji
članstva dne 17. 10. 1996, se shranijo pri
Republiki Sloveniji – Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 80, dne 27. 1. 1997.
Št. 028-13/96-3
Ob-432
Pravila sindikata strokovnih služb Tovarne oblačil Labod, Mašera Spašiča 8,
Ljubljana, Sindikata tekstilno in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
sprejeta na občnem zboru sindikalne organizacije sindikata strokovnih služb Tovarne oblačil Labod, Mašera Spašiča 8, Ljubljana, Sindikata tekstilno in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, dne 26. 10.
1994 se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana
v evidenco statutov sindikatov št. 13, dne
30. 12. 1996.
Št. 028-12/96-3
Ob-433
Pravila sindikata podjetja Comware,
Računalniški inženiring d.o.o. Savska cesta 3, Ljubljana, Sindikata kovinske in
elektroindustrije Slovenije sprejeta na občnem zboru sindikalne organizacije podjetja
Comware, Računalniški inženiring d.o.o.
Savska cesta 3, Ljubljana, Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije dne 28.
11. 1996 se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov št. 128,
dne 30. 12. 1996.
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Št. 14/97
Ob-434
Pravila sindikata delavcev družbe Hoja lepljene konstrukcije in žaga Škofljica,
Ižanska 18, Ljubljana, sprejeta 24. 10.
1996, se hranijo v Upravni enoti Ljubljana,
Izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 114, dne 29. 1. 1997.
Št. 028-3/97-02
Ob-435
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za
občo upravo, družbene dejavnosti in skupne zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov, dne 31. 1. 1997, pod zap.
št. 231, z nazivom Pravila o delovanju
sindikalne organizacije TP Nama Veleblagovnica Ljubljana, d.o.o., Tomšičeva
2, Ljubljana, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikalna organizacija TP Nama Veleblagovnica Ljubljana, matično številko:
1159542 in sedežem: Tomšičeva 2,
Ljubljana.
Št. 97-7
Ob-436
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
17. 7. 1996 v hrambo pravila za delovanje
sindikata v Zavodu za zdravstveno varstvo
Nova Gorica.
Ime in kratica sindikata je Sindikat
zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica.
Sedež sindikata je v Novi Gorici, Kostanjeviška 16/a.
Sindikat je z dnem 17. 7. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila za delovanje sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
108.
Št. 97-7
Ob-437
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
2. 8. 1996 v hrambo pravila sindikata Tovarne pohištva Čepovan.
Ime in kratica sindikata je ZSSS, Sindikat delavcev lesarstva Slovenije, Sindikat
tovarne pohištva Čepovan.
Sedež sindikata je v Čepovanu 42.
Sindikat je z dnem 2. 8. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila za delovanje sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
109.
Št. 97-7
Ob-438
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
22. 8. 1996 v hrambo pravila za delovanje
sindikata v Osnovni šoli Miren.
Ime in kratica sindikata je Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – SVIZ, Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Osnovne šole Miren.
Sedež sindikata je v Mirnu, Mirenska
40.
Sindikat je z dnem 22. 8. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila za delovanje sindikata so vpisana v evidenco statutov sindikatov Upravne
enote Nova Gorica pod zap. št. 110.
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Št. 97-7
Ob-439
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
10. 9. 1996 v hrambo pravila organizacije
sindikata zaposlenih na območju Upravne
enote Nova Gorica.
Ime in kratica sindikata je ZSSS, SDDO,
Upravne enote Nova Gorica, Mestne občine Nova Gorica in ministrstev.
Sedež sindikata je v Novi Gorici, Kardeljev trg 1.
Sindikat je z dnem 10. 9. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila za delovanje sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
111.

Ime in kratica sindikata je ZSSS, Sindikat Peciva d.d. Nova Gorica.
Sedež sindikata je v Novi Gorici, Rejčeva 26.
Sindikat je z dnem 20. 11. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila za delovanje sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upavne enote Nova Gorica pod zap. št. 115.

cev od dneva objave tega oklica. Prijave je
treba vložiti v skladu z določilom 137. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in priložiti dokaz o plačilu sodne takse
po tarif. št. 19. zakona o sodnih taksah.
5. Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi.
6. Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo 6. 5. 1997 ob 9. uri v sobi 106/I
tukajšnjega sodišča.
7. Sklep o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 31. 1.
1997.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 1. 1997

Št. 97-7
Ob- 440
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
16. 9. 1996 v hrambo pravila za delovanje
sindikata v zavodu Dom upokojencev Nova
Gorica.
Ime in kratica sindikata je SZSV, Sindikat zavoda Dom upokojencev Nova Gorica.
Sedež sindikata je v Novi Gorici, Gregorčičeva 16.
Sindikat je z dnem 16. 9. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila za delovanje sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
112.
Št. 97-7
Ob-441
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
2. 10. 1996 v hrambo pravila za delovanje
sindikata v Zdravstvenem domu Nova Gorica, osnovno varstvo.
Ime in kratica sindikata je Sindikat
zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat zdravstvenega doma Nova
Gorica, osnovno varstvo.
Sedež sindikata je v Novi Gorici, Rejčeva ulica 4.
Sindikat je z dnem 2. 10. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila za delovanje sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
113.
Št. 97-7
Ob-442
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
20. 11. 1996 v hrambo pravila osnovne organizacije sindikata Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Podružnica
Nova Gorica.
Ime in kratica sindikata je ZSSS, SDFO,
Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, podružnica Nova Gorica.
Sedež sindikata je v Novi Gorici, Gradnikove brigade 2.
Sindikat je z dnem 20. 11. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila za delovanje sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
114.
Št. 97-7
Ob-443
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
20. 11. 1996 v hrambo pravila sindikata
Peciva d.d.

Št. 028-31/96-2
Ob-472
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila družbe Valido Ptuj:
– naziv pravil: pravila Sindikata organizacije Valido d.o.o. Ptuj;
– ime sindikata: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat organizacije
Valido d.o.o. Ptuj;
– sedež sindikata: Dornavska c. 6, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 75.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče postopek,
da se razglasijo za mrtve osebe, ki so
pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi oglasa, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
N 4/96
R-10
Gole Franc, roj. 8. 9. 1923 v Sp. Koreni,
nazadnje stanujoč v Zimici, pošta Zg. Korena je pogrešan od decembra 1943 (na predlog Nipič Jožefa, stan. Zimica 98, p. Zg.
Korena).
Skrbnik je Center za socialno delo Maribor, neposredno.

Stečajni postopki
in likvidacije
St 34/96
S-54
To sodišče objavlja v stečajni zadevi št.
St 34/96 sklep z dne 31. 1. 1997.
1. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Toper Mode, d.d., Celje, Teharska
4, Celje.
2. Za stečajnega upravitelja se določi
dipl. ek. Zlatko Hohnjec, Rogaška Slatina,
Žibernik 28.
3. Odreja se objava začetega stečajnega
postopka na sodni deski in v Uradnem listu
RS ter vpis o začetku stečajnega postopka v
register pri tukajšnjem sodišču.
4. Upnike pozivamo, da svoje terjatve prijavijo stečajnemu senatu v roku dveh mese-

St 96/96
S-55
To sodišče je s sklepom St 96/96 dne
31. 1. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Zadružno turistično agencijo
VAS, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 4.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 13. 5. 1997 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 1.
1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 1997
St 87/96
S-56
To sodišče je s sklepom St 87/96 dne
4. 2. 1997 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Iskra Commerce Mednarodna špedicija, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 5. 1997 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 2.
1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 1997
St 60/95
S-57
To sodišče je s sklepom St 60/95 dne
5. 2. 1997 ustavilo postopek prisilne porav-
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nave nad dolžnikom TGP Medijske Toplice, d.d., Zagorje in z istim sklepom začelo
stečajni postopek nad dolžnikom TGP Medijske Toplice, d.d., Zagorje ob Savi, Kidričeva 4a.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Velena Lokar-Škerget iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 13. 5. 1997 ob 9.30 v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 2.
1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 1997

St 8/94
S-62
V stečajnem postopku nad dolžnikom Keramix Industrija keramičnih izdelkov, p.o.,
Volčja Draga, bo narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev, dne 20. 3. 1997
ob 14. uri v sobi 310/III tega sodišča.
Osnutek za glavno razdelitev lahko upniki vpogledajo v stečajni pisarni tega sodišča med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 1997

notranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8
dne 12. II. 1996 in dnevniku Delo dne 9. 2.
1996. Istočasno je bil javni poziv objavljen
tudi na oglasnih deskah v podjetju. Podaljšanje javnega poziva je bilo objavljeno v
dnevniku Delo dne 8. 3. 96, 6. 4. 96, 11. 6.
96, 10. 8. 96, 9. 9. 96, 11. 10. 96, 9. 11. 96,
11. 12. 96 ter dne 8. 1. 97 in v Uradnem
listu RS, št. 15/96, 20/96, 31/96, 45/96,
51/96, 57/96, 64/96, 71/96 ter 1/97.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 11. 3. 1997.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem času po telefonu
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.
Megrad inženiring p.o. Ljubljana

St 86/93
S-58
To sodišče v stečajni zadevi, vodeni pod
opr. št. St 86/93, obvešča upnike, da bo
četrti narok za preizkus terjatev do stečajnega dolžnika Slovenske Železarne – Livarna, d.o.o., Štore dne 24. marca 1997 ob
12.30 soba 106/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 2. 1997
St 26/96
S-59
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom IMP Energa, d.o.o., Koper, Podjetje za napeljavo in popravilo gradbenih
instalacij, d.o.o., Koper, Ul. 15. maja št.
21, s sklepom senata opr. št. St 26/96 z dne
31. 1. 1997 začelo stečajni postopek in ga
takoj zaključilo ter po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris družbe iz sodnega registra.
Morebitni upniki se lahko pritožijo v 15
dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.
St 21/96
S-60
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Cimos Transport
Transportno podjetje, d.o.o., Koper, Cesta Marežganskega upora 2, s sklepom
opr. št. St 21/96 z dne 16. 1. 1997 zavrglo
predlog za začetek postopka prisilne poravnave in postopek ustavilo.
St 22/95
S-61
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom IMP Instalcommerce, podjetje za
nabavo in prodajo instalacijskega materiala, d.o.o., Izola, Polje št. 5, s sklepom
senata opr. št. St 22/95 z dne 31. 1. 1997
začelo stečajni postopek in ga takoj
zaključilo ter po pravnomočnosti sklepa
odredilo izbris družbe iz sodnega registra.
Morebitni upniki se lahko pritožijo v 15
dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 2. 1997

St 36/96
S-63
To sodišče je v likvidacijskem senatu, ki
so ga sestavljali sodnik Matjaž Štok, kot
predsednik likvidacijskega senata in sodnici Danja Lekše in Nevenka Senkovič, kot
članici senata, v likvidacijski zadevi likvidacijskega dolžnika Brivsko frizerski salon,
p.o., Ruše, Trg vstaje 3 – v likvidaciji – na I.
naroku za preizkus upniških terjatev, dne
3. 2. 1997 sklenilo;
likvidacijski postopek nad Brivsko frizerski salon, p.o., Ruše, Trg vstaje št. 3 –
v likvidaciji se zaključi.
Pravnomočnosti tega sklepa se Brivsko
frizerski salon, p.o., Ruše, Trg vstaje št. 3,
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 1997
St 5/95
S-64
Stečajni senat je v stečajni zadevi opr. št.
St 5/95 zoper Gradis gradbeno podjetje,
p.o., Maribor – v stečaju s sklepom z dne
6. 2. 1997 razrešil stečajnega upravitelja dr.
Draga Dubrovskega, C. na Roglo 11g, Zreče.
Za stečajno upraviteljico se postavi Majda Jaki, dipl. ek., Koroška c. 75, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 1997

Amortizacije
N 375/96
R-14
Na predlog predlagateljice Usenik Anice,
Karunova 3, Ljubljana, začasnega prebivališča Dom starejših občanov Bokalce, Ljubljana se uvaja amortizacija hranilne knjižice
pri NLB Poslovalnic Mestni hranilnici ljubljanski št. 50100-620-133-140-357722/60 na
geslo, izdana v predlagateljičino korist.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 16/97
La-39
Megrad inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) do interne razdelitve in

La-40
Podjetje za urejanje hudournikov p.o.,
Hajdrihova ulica 28, Ljubljana ponavlja
javni poziv za vpis in vplačilo delnic v interno razdelitev in notranji odkup delnic.
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni po objavi javnega poziva v časopisu Delo, vpišejo lastniške certifikate za
nakup delnic interne razdelitve in vplačajo
gotovino za nakup delnic notranjega odkupa delnic podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Delo, dne 30. 10.
1996 in v Uradnem listu RS, št. 61/96, dne
4. XI. 1996.
Podjetje za urejanje hudournikov p.o.,
Ljubljana
La-35
Skladno z 19. členom uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij (Ur. list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93,
6/94, 43/94 in 5/95) Inštitut za turbinske stroje
Turboinštitut, p.o., Ljubljana, Rovšnikova 7,
objavlja program lastninskega preoblikovanja,
ki ga je z odločbo št. LP 01218/1997-TJ z dne
8. 1. 1997 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež: Inštitut za turbinske
stroje Turboinštitut, p.o., Rovšnikova 7,
Ljubljana.
Družba je vpisana v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg.
vl. 1223/00.
2. Matična številka: 5051584.
3. Dejavnost podjetja:
– razvoj in raziskave s področja gibanja
tekočin in plinov, posebej glede na proizvodnjo in smotrno izkoriščanje turbinskih
strojev;
– izdelovanje hidravličnih in aerodinamičnih projektov za vse vrste turbinskih
strojev, njihove opreme in ustreznih naprav
ter predlogov tipizacij teh strojev in njihove
opreme na podlagi lastnih raziskovanj;
– opravljanje kontrolnih preizkusov na
turbinskih strojih in ustreznih napravah ter
dajanje mnenj za vse vrste teh strojev in
njihove opreme;
– opravljanje hidravličnih in aerodinamičnih preizkusov pri prevzemu turbinskih
strojev in njihove opreme;
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– izdelovanje prototipov turbinskih strojev in hidrodinamične opreme;
– objavljanje izsledkov lastnega znanstvenega in strokovnega dela;
– tehnično-tehnološko in ekonomsko
svetovanje, raziskave ter finančni inženiring;
– trgovinsko zastopanje in posredovanje;
– trgovina na debelo z neživilskimi proizvodi.
4. Pravna oblika organiziranosti
Turboinštitut, p.o., je podjetje v družbeni lastnini, v katerem znaša družbeni kapital
100%.
Podjetje je iz lastninjenja izločilo del nepremičnine vl. št. 865 k.o. Vižmarje, parc.
št. 1086/1, do 2/6 (sedaj po prenumeraciji te
parcele ustrezni del parc. št. 175/1 iste k.o.),
in sicer v zavarovanje pravic denacionalizacijskih upravičencev na podlagi pravočasne
zahteve za izdajo začasne odredbe.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala po preoblikovanju podjetja v delniško
družbo:
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– upravičenci iz interne razdelitve –
20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predviden način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade – do
40% družb. kapitala,
– interna razdelitev delnic – do 20%
družb. kapitala,
– notranji odkup delnic – do 40% družb.
kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Inštitut za turbinske stroje Turboinštitut, p.o., Ljubljana, Rovšnikova 7, poziva upravičence (vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojene delavce podjetja),
da lahko v 30 dneh po tej objavi, objavljeni
v časopisu Delo ter na oglsni deski podjetja,
zamenjajo lastniške certifikate za začasnice
(kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih 20%
delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo z
objavo internega razpisa v naslednjih 10 dneh
začel teči nov 15-dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo na ime in so neprenosljive dve
leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje inštitut za turbinske stroje Turboinštitut, p.o., Ljubljana, Rovšnikova 7, poziva upravičence (vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojene delavce podjetja),
da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu
delnic podjetja. Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal hkrati z interno razdelitvijo delnic v višini 40% družbenega kapitala, z upoštevanjem 50% popusta. Upravičenci bodo hkrati z vpisom in vplačilom
delnic podpisovali tudi izjavo o pristopu k
pravilom notranjega odkupa.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja skladno s pravili notranjega od-

kupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja, in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.
8. Načini vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa lahko upravičenci vplačajo in
vpišejo v okviru zgoraj opredeljenih rokov
na sedežu podjetja Turboinštitut, p.o., Ljubljana, Rovšnikova 7, vsak delovni dan od
ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
Pri gotovinskih vplačilih delnic iz notranjega odkupa se kupnina za delnice revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 dalje, vplačila pa se izvajajo na
posebni privatizacijski (pod)račun št.:
50104-698-27055 pri Agenciji RS za plačilni promet, z navedbo: plačilo kupnine za
delnice notranjega odkupa.
9. Informacije
Vabimo vse upravičence, da se na naš
poziv oglasijo z obvestilom o dodelitvi lastniškega certifikata. Dodatne informacije v
zvezi s programom, pogoji vpisa in vplačila
lahko upravičenci dobijo pri Tatjani Cibic,
tel. 152-15-22, na mestu vplačila pa so na
voljo pravila notranjega odkupa.
10. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije pri odobritvi zgoraj navedenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, Kotnikova 28.
Turboinštitut, Ljubljana

– urejanje javnih površin in javnih objektov v naseljih,
– pogrebne storitve,
– odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz
specifičnih tehnoloških procesov v proizvodnji,
– oskrba s tehnološko vodo,
– zbiranje in prevažanje posebnih odpadkov,
– vzdrževanje in izgradnja komunalnih
objektov in naprav,
– plakatiranje na javnih mestih,
– opravljanje storitev vzdrževanja javnih tržnic v naseljih,
– upravljanje in gospodarjenje s peskokopom Koševnik,
– opravljanje strokovnih del na področju
opremljanja stavbnih zemljišč,
– ohranjanje in izboljšanje splošnih ekoloških razmer,
– urejanje lokalnih javnih cest,
– vodenje investicij.
4. Pravna oblika organiziranosti
Komunala Idrija, p.o., je javno podjetje
v družbeni lasti.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala po preoblikovanju družbe:
– Občina Idrija – 68,10%,
– Sklad RS za razvoj – 6,38%,
– Sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – 3,19%,
– Slovenski odškodninski sklad – 3,19%,
– upravičenci do interne razdelitve poslovnih deležev – 6,38%,
– upravičenci do notranjega odkupa poslovnih deležev – 12,76%.
6. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev – 20% družbenega
kapitala,
– notranji odkup – 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic
Javno podjetje Komunala Idrija, p.o.,
Carl Jakoba 4, poziva upravičence (vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene
delavce podjetja), da lahko v 30 dneh po
javnem pozivu, objavljenem v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu Delo in na oglasni deski podjetja, zamenjajo lastniške certifikate oziroma potrdila o obračunanem, a
neizplačanem delu plač po poravnavi davkov in prispevkov iz teh plač (v nadaljevanju potrdila) za začasnice (kasneje poslovne deleže) ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic. Upravičenec, ki zamudi
navedeni rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi.
Če vrednost lastniških certifikatov oziroma potrdil, zbranih v navedenem roku, ne
bo dosegla 20% družbenega kapitala, bo
podjetje izvedlo interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih. Preostanek poslovnih deležev, ki ne bo razdeljen niti na ta
način, bo podjetje preneslo na Sklad RS za
razvoj.
Če bo vrednost lastniških certifikatov
oziroma potrdil, zbranih v navedenem roku,
presegla 20% družbenega kapitala, lahko
tisti upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, uporabijo presežek lastniških certifikatov oziroma potrdil za kupnino pri no-

Št. 22/1-97
La-36
Na podlagi osmega odstavka 19. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93 in
16. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 5/95)
javno podjetje Komunala Idrija, p.o., Idrija,
Carl Jakoba 4, objavlja program lastninskega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP
02037/1996-KJ z dne 11. 10. 1996 odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež podjetja: Javno podjetje Komunala Idrija, p.o., Idrija, Carl
Jakoba 4.
2. Matična št.: 5144647.
3. Dejavnost podjetja:
– oskrba uporabnikov s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih voda
ter padavinskih voda iz naselij, razen tistih,
ki nastajajo v procesu proizvodnje in specifičnih tehnoloških procesih,
– zbiranje, prevažanje, nadzorovano odlaganje in druge oblike ravnanja s komunalnimi odpadki,
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tranjem odkupu poslovnih deležev. V tem
primeru bo podjetje v zameno za lastniške
certifikate oziroma potrdila razdelilo poslovne deleže interne razdelitve in uporabilo presežke lastniških certifikatov oziroma
potrdil za notranji odkup poslovnih deležev
proporcionalno za vsakega upravičenca posebej.
Poslovni deleži, ki bodo razdeljeni upravičencem v okviru interne razdelitve, dajejo
pravico do upravljanja v skaldu s pravili
notranjega odkupa in do sorazmernega dela
dobička ter so neprenosljivi dve leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup delnic
Javno podjetje Komunala Idrija, p.o.,
Carl Jakoba 4, poziva upravičence (vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene
deleavce podjetja), da lahko v 30 dneh po
javnem pozivu, objavljenem v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu Delo in na oglasni deski podjetja, vplačajo poslovne deleže in tako sodelujejo pri notranjem odkupu poslovnih deležev podjetja. Poslovni deleži se odkupujejo s 50% popustom.
Poslovni deleži se vplačujejo z denarnimi vplačili in z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov in potrdil iz interne razdelitve.
Poslovni deleži, ki jih upravičenci odkupijo z denarnimi vplačili, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa in do sorazmernega dela dobička ter
so neprenosljivi izven programa notranjega
odkupa za čas trajanja programa notranjega
odkupa, razen z dedovanjem. Prenosljivost
delnic v okviru programa notranjega odkupa je omejena tako, da ostaja najmanj 1/3
zaposlenih med udeleženci notranjega odkupa.
Poslovni deleži, ki jih upravičenci pridobijo pri notranjem odkupu v zameno za lastniške certifikate oziroma potrdila, so enaki
poslovnim deležem, pridobljenim pri interni razdelitvi – so neprenosljivi dve leti, razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa so
enaki kot ostali poslovni deleži notranjega
odkupa.
V primeru, da vrednost zbranih lastniških certifikatov oziroma potrdil preseže celotni del družbenega kapitala, namenjen notranjemu odkupu, se uporabi pri znižanju
proporcionalni kriterij.
Če denarna vplačila udeležencev presežejo znesek kupnine za določen odstotek
družbenega kapitala, se vplačani zneski ustrezno znižajo, presežek pa vrne. Pri znižanju se uporabi kriterij povprečne mesečne
plače zadnjih treh mesecev.
8. Načini vplačila
Interna razdelitev in odkup poslovnih deležev iz notranjega odkupa bosta potekala na
sedežu podjetja (pri blagajni) vsak delovnik
od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure.
Z denarnimi vplačili se poslovni deleži
vplačujejo na privatizacijski račun javnega
podjetja Komunala Idrija, p.o., št.
52020-698-37581 pri Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet – z navedbo:
“plačilo za delnice v notranjem odkupu”.
Cena poslovnih deležev iz notranjega odkupa, vplačanih z denarnimi vplačili, se revalorizira v skladu z določbami zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij do izvršitve plačila Skladu RS za razvoj.

9. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja pri Dragu
Murovcu, tel. št. 065/71076 ali 065/71620.
10. Pravni pouk
V skladu z odločbo Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo objavlja javno podjetje Komunala Idrija, p.o., Carl Jakoba 4, naslednji pravni
pouk:
Vsak, ki meni, da so bile z odločbo agencije o odobritvi programa lastninskega
preoblikovanja javnega podjetja Komunala
Idrija, p.o., Carl Jakoba 4, kršene njegove
pravice oziroma pravne koristi, pa se ni udeleževal postopka pri agenciji kot stranka
(stranski udeleženec), lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Pritožba se vloži pri Agenciji Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljubljana, Kotnikova 28.
Javno podjetje Komunala Idrija

7. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade – do
40% družb. kapitala,
– interna razdelitev delnic – do 20%
družb. kapitala,
– notranji odkup delnic – do 40% družb.
kapitala.
8. Javni poziv
8.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje SET, d.o.o., Ljubljana, poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko
v 30 dneh po tej objavi, objavljeni v časopisu Delo, v Uradnem listu RS in na oglasnih
deskah podjetja, zamenjajo lastniške certifikate za začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi,
bo z objavo internega razpisa začel teči nov
15-dnevni rok za vpis certifikatov ožjih družinskih članov zaposlenih.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem so navadne delnice, glasijo se na ime in
so neprenosljive dve leti od njihove izdaje,
razen z dedovanjem.
8.2. Notranji odkup
Podjetje SET, d.o.o., Ljubljana, poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko
sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Podjetje bo v okviru preoblikovanja z
notranjim odkupom najprej preneslo na
Sklad RS za razvoj celotno vrednost osnovnega kapitala namenjenega za notranji odkup.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal hkrati z interno razdelitvijo delnic v
višini 40% družbenega kapitala, z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
pravilom notranjega odkupa in soglasje k
aktu o preoblikovanju družbe ter vsebini
statuta.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja skaldno s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, in 68/94).
9. Načini vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa lahko upravičenci vplačajo in
vpišejo v okviru opredeljenih rokov na sedežu podjetja SET, d.o.o., Vevška c. 52,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka od
8. do 10. ure.
Gotovinska vplačila se plačajo na posebni
privatizacijski
podračun
št.
50103-698-27081 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana z navedbo: plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa.
10. Informacije
Dodatne informacije v zvezi s programom, pogoji vpisa in vplačila lahko upravičenci dobijo pri Jalovec Stanetu dipl. ek.
vsak delovni dan od ponedeljka do petka od

La-37
Na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93,
31/93) uredbe o pripravi programa in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94, 68/94 in 5/95) ter
na podlagi določil statuta družbe z omejeno
odgovornostjo Podjetje za usposabljanje invalidov SET – Storitve, embalaža, tisk,
d.o.o., Ljubljana, Vevška c. 52, Ljubljana
Polje (v nadaljevanju podjetje), objavlja
program lastninskega preoblikovanja, katerega je z odločbo št. LP 00425/1997-JM z
dne 13. 1. 1997 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež: Podjetje za usposabljanje invalidov, SET – Storitve, embalaža, tisk, d.o.o., Ljubljana, Vevška c. 52,
Ljubljana Polje.
2. Matična številka: 5389275.
– šifra dejavnosti 85325.
3. Dejavnost podjetja:
– osnovna dejavnost: usposabljanje invalidov iz drugih podjetij,
– druge dejavnosti iz registracije podjetja (storitve, embalaža, tisk).
4. Pravna oblika organiziranosti
SET, d.o.o., Ljubljana, je bil ustanovljen
z aktom o ustanovitvi dne 20. 7. 1990 ter
vpisan v sodni register sodišča v Ljubljani
pod vl. št. 1/7794/00.
5. Vrednost osnovnega kapitala
Vrednost nominiranega družbenega kapitala, ki je osnova za preoblikovanje po
zakonu, po stanju na dan 1. 1. 1993 je
237,550.000 SIT.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala po preoblikovanju družbe v delniško družbo:
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– upravičenci iz interne razdelitve –
20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
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8. do 10. ure na tel. 482-973, na sedežu
podjetja Vevška c. 52, pa so na voljo pravila
programa notranjega odkupa ter predlog akta o lastninskem preoblikovanju in vsebina
statuta.
11. 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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Podjetje za usposabljanje invalidov
SET – storitve, embalaža, tisk, d.o.o.,
Ljubljana

vic v roku 15 dni od dneva objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
HP Hotel Krim Bled, p.o.

poslene in upokojene delavce podjetja), da
v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v
dnevnem časopisu Večer in na oglasni deski
podjetja vplačajo kupnino za poslovne deleže v notranjem odkupu.
Poslovni deleži notranjega odkupa so naprodaj s 50% popustom.
7.3. Vpisovanje in plačilo poslovnih deležev
Upravičenci interne razdelitve in notranjega odkupa poslovnh deležev lahko svoje
pravice uveljavijo v 30-dnevnem prekluzivnem roku (pri tem dan objave ne šteje v rok)
na sedežu podjetja vsak delovnik na blagajni podjetja od 8. do 12. ure. Upravičenci
interne razdelitve morajo ob vpisu poslovnih deležev predložiti obvestilo o odprtju
računa lastninskega certifikata državljana
Republike Slovenije, upravičenci notranjega odkupa pa morajo plačati kupnino za
poslovne deleže na poseben privatizacijski
račun podjetja z navedbo “plačilo kupnine
za poslovne deleže notranjega odkupa” in
predložiti potrdilo o vplačilu ob vpisu deležev do izteka roka ob 12. uri 30. dne. Ob
vpisu deležev bo podjetje upravičencem izdalo potrdila o vplačilu poslovnih deležev.
8. Varstvo pravic – 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 agenicji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
9. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja pri Mileni
Breznik, direktorici, na sedežu podjetja ali
po tel. št. 063/856-384 vsak dan od 8. do 12.
ure v času trajanja razpisa.
Kino, p.o., Velenje

La-38
Delavski svet HP Hotel Krim Bled, p.o.,
je na 6. seji dne 15. julija 1996, obravnaval
in s sklepom sprejel program lastninskega
preoblikovanja hotelskega podjetja Hotel
Krim Bled, p.o., z odločbo št.: LP 01458/97
– MV pa je program odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Splošni podatki:
Firma: Hotelsko podjetje Hotel Krim,
p.o.
Sedež: Bled, Ljubljanska 7.
Matična št.: 5005078.
Osnovna dejavnost: opravljanje storitev.
Šifra podskupine dejavnosti: 080111.
Pravna oblika organiziranosti: HP Hotel
Krim Bled, p.o., je družbeno podjetje s
100% družbenim kapitalom brez znanega
lastnika.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– 10% družbenega kapitala Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 10% družbenega kapitala Odškodninski sklad,
– 80% družbenega kapitala Sklad Republike Slovenije za razvoj.
3. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja
Na predlog podjetja je agencija izbrala
sledeče načine lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj po 29. členu – v višini 60% družbenega kapitala;
– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad – v višini 10% družbenega kapitala;
– prenos navadnih delnic na Odškodninski sklad – v višini 10% družbenega kapitala;
– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj – v višini 20% družbenega kapitala.
4. Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije za lastninjenje in privatizacijo o
odobritvi zgoraj objavljenega programa
preoblikovanja kršene njegove na zakonu
temelječe pravice oziroma pravna korist, ter
se postopka pri agenciji ni udeleževal kot
stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pra-

Št. 3/97
La-42
Skladno s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij in na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja Kino
Velenje, p.o., ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo št. LP 01010/1996 BJ z dne 4. 11. 1996 Kino Velenje objavlja
program lastninskega preoblikovanja
1. Firma in sedež: Kino Velenje, p.o.,
Koroška 44, Velenje.
Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Celju, enota v Celju s
sklepom Srg 267/79 z dne 23. 3. 1979 in
pod št. reg. vl. 1-42-00.
2. Matična številka: 5056764.
3. Šifra dejavnosti: 120364.
4. Pravna oblika organiziranosti podjetja: podjetje je družbeno podjetje s polno
odgovornostjo.
5. Podjetje se bo preoblikovalo v družbo
z omejeno odgovornostjo, predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega
podjetja je naslednja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10% (1.276 poslovnih deležev),
– Slovenski odškodninski sklad 10%
(1.276 poslovnih deležev),
– upravičenci iz naslova interne razdelitve delnic v višini 20% (2.552 poslovnih
deležev),
– upravičenci iz notranjega odkupa podjetja v višini 40% (5.105 poslovnih deležev).
6. Podjetje se lastninsko preoblikuje z
naslednjo kombinacijo načinov:
– prenos poslovnih deležev na sklade v
višini 40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev poslovnih deležev do
vseh možnih 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup poslovnih deležev glede na interes do vseh možnih 40% družbenega kapitala,
– prenos poslovnih deležev na sklad v
višini eventualnih neodkupljenih deležev v
notranjem odkupu.
7. Javni poziv k vpisu in plačilu poslovnih deležev:
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse upravičence interne
razdelitve poslovnih deležev (vse zaposlene, nekdanje zaposlene, upokojene delavce
podjetja), da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v dnevnem časopisu Večer in
na oglasni deski podjetja vpišejo poslovne
deleže v zameno za lastniške certifikate. Poslovni deleži interne razdelitve, ki jih upravičenci dobijo za lastniške certifikate, so
navadni, glasijo na ime in so neprenosljivi 2
leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence notranjega odkupa (vse zaposlene, nekdanje za-

Razpisi delovnih mest
Ob-430
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamova 39 razpisuje mesta:
1. vodij raziskovalnih enot:
odseka za digitalne komunikacije in
mreže in
odseka za keramiko.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne raziskovalne delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter
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pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti življenjepis, znanstveno in strokovno
bibliografijo in programsko usmeritev za posamezno ožje področje za katerega kandidirajo.
Izbrana kandidata bosta morala predstaviti Znanstvenemu svetu insituta programsko usmeritev ožjega raziskovalnega področja, ki mora vsebovati poleg programa
dela še kadrovsko sestavo, organizacijo in
sredstva za izvajanje.
2. Vodje izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– doktorat znanosti tehnične ali naravoslovne smeri,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti življenjepis, znanstveno in strokovno
bibliografijo in program in smernice razvoja ICJT.
Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan”,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut "Jožef Stefan", Ljubljana

in Izpostave Območne geodetske uprave Celje v letu 1997.
II. Površina, ki je premet čiščenja znaša
711 m2, orientacijska vrednost predvidenih
del je 1,000.000 SIT.
III. Lokacija čiščenja je Območna geodetska uprava Celje in Izpostava Območne
geodetske uprave Celje, Ulica XIV. divizije
12, I. in II. nadstropje, Celje.
IV. Rok izvedbe del: čiščenje vsak delovni dan tekom leta.
V. Podrobnejši opis prostorov ter opreme, ki je predmet čiščenja je razviden iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do
12. ure na Območni geodetski upravi Celje, Ulica XIV. divizije 12, Celje (kontaktna oseba je mag. Damjan Kvas, tel.
063/441-155).
VI. Ponudba mora vsebovati vse elemente, navedene v razpisnih pogojih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksnost cen,
– celovitost ponudbe,
– reference,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezen sprejeti najcenejšo
ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Območna geodetska uprava Celje, Ulica XIV. diviziije 12, 3000 Celje, do
28. 2. 1997 najkasneje do 9. ure.
2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih prostorov” ter točnim nazivom in naslovom ponudnika.
3. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 3. 3. 1997 ob 8.30 v prostorih Območne
geodetske uprave Celje, Ulica XIV. divizije
12, Celje (sejna soba). Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje.
4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Prepozne, nepravilno opremljene ali nepopolne ponudbe bodo izločene iz obravnave. Prav tako bodo izločene ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

– obnovo krajevnih in lokalnih cest do
asfaltiranja;
– izgradnjo ostalih komunalnih objektov
(kanalizacije, urejanje naselij ...)
b) inženiring storitve in strokovni nadzor za alineje pod točko 2a, ki zajema:
– izdelava razpisnega elaborata za javni
razpis za pridobitev ponudb gradbenih izvajalcev,
– vodenje postopka, odpiranje ponudb,
analiziranje in izdelava predloga o izbiri za
odločitev,
– priprava in izdelava gradbene pogodbe ter njeno tolmačenje, sodelovanje pri
podpisovanju,
– celotna kontrola in strokovni nadzor
nad realizacijo tehnično in finančno, od vpeljave izvajalca v posel, do tehničnega (internega) prevzema in finančnega obračuna,
– izročitev objekta investitorju s finančnim prevzemom in zapisnikom o prevzemu,
– spremljanje objekta v garancijski dobi
s superkolovdacijskim zapisnikom.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 800.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference s področja strokovnega vodenja za tovrstne investicije,
– dokazi o usposobljenosti ponudnika za
inženiring-strokovno oddajo investicij kot
so: registracija dejavnosti, dovoljenje za delo, opravilna sposobnost,
– kvaliteta in natančen opis ponujenega
dela,
– cena,
– seznam odgovornih oseb za ponujena
dela,
– drugo.
5. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprti ovojnici na naslov Občina Železniki,
4228 Železniki Trnje 20, z oznako “Ne odpiraj – ponudba za inženiring in nadzor”.
6. Dodatna pojasnila daje Darko Gortnar, tel. 064/66-171
7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure.
8. Ponudniki bodo o rezultatih izbire obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Občina Železniki

Št. 482
Ob-413
Občina Železniki, 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 oddajo oziroma izvedbo gradbeno
obrtniških del pri izgradnji ter
adaptaciji prizidka Osnovne šole Kobilje
s telovadnico in otroškim vrtcem
1. Naročnik - investitor: Občina Kobilje,
Kobilje 35, Dobrovnik.
2. Predmet razpisa: adaptacija ter izgradnja prizidka Osnovne šole Kobilje s telovadnico in otroškim vrtcem - izbira najugodnejšega ponudnika.
3. Orientacijska vrednost del: ca.
105 mio SIT.
4. Rok izvedbe del: marec - avgust 1997.
5. V primeru finančnih omejitev si naročnik pridržuje možnost sklenitve pogodbe za fazno gradnjo.

Ob-470
Gimnazija Šentvid Ljubljana, Prušnikova 98, Ljubljana-Šentvid objavlja prosto delovno mesto
– profesorja kemije s polnim delovnim
časom za nedoločen čas.
Pogoj je visoka izobrazba ustrezne smeri in pedagoško andragoška izobrazba.
Začetek dela je 1. 3. 1997.
Vloge z dokazili pošljite v osmih dneh
na naslov šole.
Gimnazija Šentvid, Ljubljana

Razpisi
javnih natečajev
Št. 19/97
Ob-412
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS, Območna geodetska Uprava Celje, Ulica XIV.
Divizije 12, Celje objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
čiščenje poslovnih prostorov Območne
geodetske uprave Celje in Izpostave
območne geodetske uprave Celje
I. Predmet razpisa je čiščenje poslovnih
prostorov Območne geodetske uprave Celje

javni razpis
za izbiro izvajalca najugodnejših
storitev svetovalnega inženiringa in
strokovnega nadzora pri obnovi
komunalnih objektov v letu 1997
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Predmet razpisa: Inženiring storitve in
strokovni nadzor.
a) Izdelava popisa del za:
– obnovo krajevnih in lokalnih cest
vključno z asfaltiranjem;

Št. 82/97
Ob-414
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina Kobilje, Dobrovnik, kot
investitor
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6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu Občine Kobilje po
predhodni najavi in plačilu 30.000 SIT na
žiro račun Občine Kobilje, vsak delavnik
med 8. in 13. uro do izteka roka za oddajo
ponudb.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference o dosedanjih delih,
– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cene (po sistemu “ključ v
roke”),
– rok izvedbe del,
– finančne bonitete ponudnika,
– garancijska doba,
– dodatni pogoji oziroma ugodnosti,
– kreditiranje gradnje s strani ponudnika.
Najnižja cena ni nujno tudi najugodnejša.
8. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa, obvezno pa je potrebno predložiti:
– potrdilo o registraciji in firmi,
– odločbo o izvajanju dejavnosti,
– strokovne reference,
– vzorec pogodbe,
– potrdilo o finančnem stanju - BON-1,
BON-2, BON-3 za leto 1996, izdano v decembru 1996 oziroma v januarju 1997,
– podpisane izjave o plačilnih pogojih,
rokih za izvedbo, pogojih oziroma stanju na
gradbišču,
– potrjeno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene cene,
– ponudba mora biti specificirana po fazah gradnje + oprema (“ključ v roke”).
9. Rok za oddajo pisnih ponudb je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS do
12. ure tega dne na naslov: Občina Kobilje,
Kobilje 35, 9223 Dobrovnik oziroma osebno na sedež občine.
Na ponudbi je potrebno označiti: “Ne
odpiraj - ponudba za razpis OŠ Kobilje”.
10. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne, kot je rok za oddajo ponudb, ob 13. uri
na sedežu občine.
V primeru, da rok pade izven delavnika,
je odpiranje ponudb prvi naslednji delavnik.
11. Investitor si pridržuje pravico, da
sklene v začetku pogodbo z izbranim izvajalcem za dela do konca III. gradbene faze.
Za vsa ostala dela pa šele po pridobitvi sklepa vlade RS o sofinanciranju izgradnje.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izboru
javnega razpisa v 10 dneh od sprejema odločitve.
13. Vse dodatne informacije dobijo interesenti neposredno na sedežu občine v uradu
župana oziroma po telefonu 069/79-395.
Občina Kobilje

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so organizirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci in osnovne šole.
II. V letu 1997 bomo (so)financirali naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine
a) Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok:
– (so)financiranje programov, ki imajo
značaj redne vadbe,
– športna značka Zlati sonček,
– dnevnik Ringaraja.
b) Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– (so)financiranje programov, ki imajo
značaj redne vadbe,
– športna značka Zlati sonček (1. in 2.
razred osnovne šole),
– medobčinska tekmovanja,
– državna tekmovanja,
– knjižnice Mladi planinec.
c) Interesna športna vzgoja mladine:
– medobčinska prvenstva,
– državna prvenstva.
d) Programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– (so)financiranje programov v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja.
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino s poimenskim seznamom vadečih.
2. Športnorekreativna dejavnost odraslih:
– (so)financiranje propagandnih akcij in
prireditev.
Prijava prireditev mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
3. Izobraževanje strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vadbi oziroma delu v društvu.
4. Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov:
– sofinancirali bomo nujna investicijska
in vzdrževalna dela,
– sofinancirali bomo začete in dogovorjene investicije v športu.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev za financiranje športnih programov. Prednost pri izboru bodo
imeli izvajalci neprofitnih organizacij in zavodov.
IV. Rok za prijavo programov je
15 dni po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS.
V. Svoje programe z zahtevanimi podatki pošljite na naslov Občina Rače-Fram,
Grajski trg 14, 2327 Rače.
VI. O višini odobrenih sredstev bodo izvajalci obveščeni v 15 dneh po sprejetju

proračuna Občine Rače-Fram. Z izbranimi
izvajalci bomo sklenili pogodbo.
Občina Rače-Fram

Št. 62-33/97
Ob-415
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Občina Rače-Fram objavlja
javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog
na področju športa v letu 1997

Št. 351-5/97-248
Ob-416
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 18/94 in
33/89) objavlja Občina Ljutomer
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
lokacijskega načrta za kanalizacijo v
Križevcih
1. Investitor: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer.
2. Predmet razpisa: izdelava lokacijskega načrta za kanalizacijo v KS Križevci pri
Ljutomeru.
3. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije se dobijo na odseku za GJS, okolje in prostorsko planiranje, Vrazova 1, tel.
069/81-712.
4. Lokacija kanalizacije: KS Križevci pri
Ljutomeru.
5. Rok za izvedbo del je 80 dni po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
6. Merila za izbiro: cena, reference, roki, nespremenljivost cen.
7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 13. ure v
zapečateni kuverti z oznako “javni natečaj
– kanalizacija Križevci”, na naslov Občina
Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
8. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.
9. Odpiranje ponudb bo eno uro po izteku roka o predaji ponudb v prostorih sejne
sobe Občine Ljutomer.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Ljutomer
Ob-417
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Bleiweisova 6, Kranj, Republika Slovenija, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in storitve 110 kV opreme v RTP
110/20 kV Zlato polje
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
p.o., Bleiweisova 6/III, Kranj, Republika
Slovenija.
2. Predmet razpisa: primarna 110 kV GIS
oprema, oprema za krmiljenje z mesta, zaščita in meritve, 110 kV kabli, kabelski zaključki in prenapetostni odvodniki, skladno
z
razpisno
dokumentacijo
št.
STELEG-PZR-1/96-JG.
3. Lokacija: RTP na Zlatem polju, to je
na severozahodnem delu mesta Kranja.
4. Orientacijska vrednost je 300,000.000
SIT.
5. Predvideni rok dobave: dobavni rok
naj bo maksimalno 10 mesecev po podpisu
pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Merila so v razpisni dokumentaciji št.
A610/31, mapa ME03.
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Naročnik si pridržuje pravico, da upoštevaje kriterije, najcenejše ponudbe ne izbere kot najugodnejše ali da na podlagi lastne presoje ne izbere nobenega ponudnika.
7. Rok oddaje ponudbe: ponudbe morajo
ne glede na vrsto prinosa (priporočeno po
pošti oziroma vročeno v tajništvo) prispeti
na naslov naročnika vključno do 7. 4. 1997
do 12. ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo 8. 4. 1997
ob 11. uri v sejni sobi Elektro Gorenjske,
Bleiweisova 6/III, Kranj.
Predstavniki ponudnika, ki bodo prisotni
ob odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.
Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevami in podatki.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
9. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo obveščeni o izbiri v 60 dneh od dneva javnega
odpiranja ponudb.
10. Dvig razpisne dokumentacije
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
en izvod razpisne dokumentacije v Elektro
Gorenjski, Bleiweisova 6/II, Kranj pri Alojzu Bobnarju dipl. inž. od 14. 2. 1997 do 24.
2. 1997 med 10. in 12. uro na podlagi vplačila 100.000 SIT na žiro račun št.
51500-601-26042 pri Agenciji za plačilni
promet RS, podružnica Kranj.
Razpisna dokumentacija je v slovenskem
in angleškem jeziku.
Pravico do oddaje ponudbe imajo samo
ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
11. Informacije v času trajanja razpisa
Informacije lahko dobite v Elektro Gorenjski pri Alojzu Bobnarju dipl. inž. tel.
064/283-635, faks 064/211-362 med 7. in 9.
uro in Mihu Žumru, dipl. inž., tel.
064/283-466, faks 064/801-550 med 7. in 9.
uro.

Naročnik si pridržuje pravico, da upoštevaje kriterije, najcenejše ponudbe ne izbere kot najugodnejše ali da na podlagi lastne presoje ne izbere nobenega ponudnika.
7. Rok oddaje ponudbe: ponudbe morajo
ne glede na vrsto prinosa (priporočeno po
pošti oziroma vročeno v tajništvo) prispeti
na naslov naročnika vključno do 7. 4. 1997
do 12. ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo 8. 4. 1997
ob 11. uri v sejni sobi Elektro Gorenjske,
Bleiweisova 6/III, Kranj.
Predstavniki ponudnika, ki bodo prisotni
ob odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.
Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevami in podatki.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
9. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo obveščeni o izbiri v 60 dneh od dneva javnega
odpiranja ponudb.
10. Dvig razpisne dokumentacije
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
en izvod razpisne dokumentacije v Elektro
Gorenjski, Bleiweisova 6/II, Kranj pri Alojzu Bobnarju dipl. inž. od 14. 2. 1997 do
24. 2. 1997 med 10. in 12. uro na podlagi
vplačila 100.000 SIT na žiro račun št.
51500-601-26042 pri Agenciji za plačilni
promet RS, podružnica Kranj.
Razpisna dokumentacija je v slovenskem
in angleškem jeziku.
Pravico do oddaje ponudbe imajo samo
ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
11. Informacije v času trajanja razpisa
Informacije lahko dobite v Elektro Gorenjski pri Alojzu Bobnarju dipl. inž. tel.
064/283-635, faks 064/211-362 med 7. in 9.
uro in Mihu Žumru, dipl. inž., tel.
064/283-466, faks 064/801-550 med 7. in 9.
uro.

Naročnik si pridržuje pravico, da upoštevaje kriterije, najcenejše ponudbe ne izbere kot najugodnejše ali da na podlagi lastne presoje ne izbere nobenega ponudnika.
7. Rok oddaje ponudbe: ponudbe morajo
ne glede na vrsto prinosa (priporočeno po
pošti oziroma vročeno v tajništvo) prispeti
na naslov naročnika vključno do 17. 3. 1997
do 12. ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1997
ob 11. uri v sejni sobi Elektro Gorenjske,
Bleiweisova 6/III, Kranj.
Predstavniki ponudnika, ki bodo prisotni
ob odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.
Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevami in podatki.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
9. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva javnega
odpiranja ponudb.
10. Dvig razpisne dokumentacije
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
en izvod razpisne dokumentacije v Elektro
Gorenjski, Bleiweisova 6/II, Kranj pri Alojzu Bobnarju dipl. inž. od 10. 2. 1997 do 24.
2. 1997 med 10. in 12. uro na podlagi vplačila 70.000 SIT na žiro račun št.
51500-601-26042 pri Agenciji za plačilni
promet RS, podružnica Kranj.
Razpisna dokumentacija je v slovenskem
jeziku.
Pravico do oddaje ponudbe imajo samo
ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
11. Informacije v času trajanja razpisa
Informacije lahko dobite v Elektro Gorenjski pri Alojzu Bobnarju dipl. inž. tel.
064/283-635, faks 064/211-362 med 7. in 9.
uro in Mihu Žumru, dipl. inž., tel.
064/283-466, faks 064/801-550 med 7. in 9.
uro.
Elektro Gorenjska, Kranj

Ob-419
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Bleiweisova 6, Kranj, Republika Slovenija, objavlja

Št. 12/97
Ob-420
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šoštanj

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
dobave 20 kV opreme v RTP 110/20 kV
Zlato polje
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
p.o., Bleiweisova 6/III, Kranj, Republika
Slovenija.
2. Predmet razpisa je dobava VN opreme za 20 kV del skladno z razpisno dokumentacijo po projektu št. A610/31, mapa št.
ME02, november 1996.
3. Lokacija: RTP na Zlatem polju, to je
na severozahodnem delu mesta Kranja.
4. Orientacijska vrednost je 100,000.000
SIT.
5. Predvideni rok dobave: dobavni rok
naj bo maksimalno 5 mesecev po podpisu
pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Merila so v razpisni dokumentaciji št.
A610/31, mapa ME03.

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za izvajanje
nadzora pri izgradnji infrastrukturnih
objektov in naprav v Občini Šoštanj
1. Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
2. Namen razpisa je ugotavljanje usposobljenosti izvajalcev za izvajanje nadzora
pri izgradnji infrastrukturnih objektov in naprav (ceste, vodovodni objekti, kanalizacija, toplovodni objekti, elektro omrežje in
javna razsvetljava) v Občini Šoštanj.
3. Lokacija: Občina Šoštanj.
4. Predviden pričetek in dokončanje del:
od marca do decembra 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 17. 2. 1997 do 24. 2. 1997
med 8. in 12. uro v tajništvu Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj (tel.
063/882-652) na podlagi dokazila o plačanih stroških v znesku 3.000 SIT na ŽR št.
52800-630-10168 Občina Šoštanj.

Ob-418
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Bleiweisova 6, Kranj, Republika Slovenija, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
dobave sekundarne opreme (zaščita,
daljinsko vodenje) v RTP 110/20 kV
Zlato polje
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
p.o., Bleiweisova 6/III, Kranj, Republika
Slovenija.
2. Predmet razpisa je dobava opreme za
vodenje, zaščito in meritve skladno z razpisno dokumentacijo po projektu št.
A610/31, mapa št. ME03, november 1996.
3. Lokacija: RTP na Zlatem polju, to je
na severozahodnem delu mesta Kranja.
4. Orientacijska vrednost je 90,000.000
SIT.
5. Predvideni rok dobave: dobavni rok
naj bo maksimalno 10 mesecev po podpisu
pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Merila so v razpisni dokumentaciji št.
A610/31, mapa ME03.
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6. Orientacijska vrednost naložb v infrastrukturo v letu 1997 je 150,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju nadzora za razpisana dela,
– organizacijska in kadrovska struktura
firme s podatki o odgovornih nosilcih posla,
– finančno stanje ponudnika (bonitetni
podatki),
– ponudbena cena,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne
cene storitev,
– ostale ugodnosti ponudnika.
8. Ponudnik lahko ponudi nadzor za vsa
dela, lahko pa tudi za posamezno vrsto del.
9. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je
4. 3. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba za ugotavljanje usposobljenosti za nadzor”.
10. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne, to je 4. 3. 1997 ob 13. uri v prostorih
Občine Šoštanj.
11. Naročnik bo od prispelih ponudnikov po preverbi usposobljenosti izbral manjše število ugodnih ponudnikov. Izbrani ponudniki bodo v nadaljnjem postopku povabljeni k pripravi ponudbe za izvajanje
nadzora posameznih infrastrukturnih objektov.
12. Ponudniki bodo o izbiri ugodnih ponudnikov obveščeni v 30 dneh po odpiranju
ponudb.

– ostale ugodnosti ponudnika (plačila s
kompenzacijami itd.).
9. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je
3. 3. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba – telovadnica OŠ
Topolšica”.
10. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne, to je 3. 3. 1997 ob 13. uri v prostorih
Občine Šoštanj.
11. Naročnik si pridržuje pravico, da se
v fazi analiziranja ponudb pogaja s ponudniki v smislu dobrega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi in preverja dejanske reference ponudnikov pred oddajo del.
12. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Šoštanj

A) Splošni pogoji
1. Kupec: Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, Maribor.
2. Predmet razpisa: nabava 4 kom potopnih črpalnih agregatov za pitno vodo za
vodnjake Mariborskega vodovoda:
Q = 45 l/s H = 54 m VS oplaščena,
Q = 18 l/s H = 54 m VS oplaščena,
Q = 18 l/s H = 61 m VS oplaščena,
Q = 29 l/s H = 61 m VS oplaščena.
Vse črpalke morajo imeti sesalni koš in
nepovratni ventil spodaj (pod motorjem).
3. Razpisna dokumentacija.
Dodatne informacije o razpisani opremi
dobijo zainteresirani vsak dan med 8. in 11.
uro na sedežu podjetja Mariborskega vodovoda, Jadranska c. 24, tel. 062/37-351 pri
Ludviku Zupančiču.
4. Orientacijska vrednost
Vrednost za 4 črpalne agregate ca.
4,500.000 SIT.
5. Predviden rok dobave: v 30 dneh.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in dejavnost ponudnika z dokazilom o registraciji ponudnika, ki ni starejša
od treh mesecev,
– plačilne pogoje,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisiranja s seznamom
pooblaščenih servisov,
– rok dobave črpalnega agregata,
– ponujene dodatne ugodnosti.
7. Merila za izbor ponudnika:
– primernost ponujenih črpalnih agregatov za navedene potrebe,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cene,
– rok dobave, garancija in servis,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Rok oddaje ponudb in odpiranje ponudb:
Veljavne so vse ponudbe, ki pridejo po
pošti ali jih ponudniki sami vročijo osebno
do 28. 2. 1997 do 12. ure.
Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj” – javni razpis za nabavo
črpalnih agregatov na naslov: Mariborski
vodovod, Jadranska c. 24, 2000 Maribor.
Odpiranje ponudb bo istega dne ob 12. uri
na Mariborskem vodovodu, Jadranska c. 24.
Mariborski vodovod,
javno podjetje d.d.
Maribor

Št. 12/97
Ob-421
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šoštanj
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo večjih
vzdrževalnih del v Osnovni šoli
Topolšica v Občini Šoštanj
1. Predmet razpisa: večja vzdrževalna
dela v Osnovni šoli Topolšica v Občini Šoštanj.
2. Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
3. Lokacija: Topolšica pri Šoštanju.
4. Predviden pričetek del je marec 1997,
dokončanje april 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 17. 2. 1997 do 24. 2. 1997
med 8. in 12. uro v tajništvu Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj (tel.
063/882-652) na podlagi dokazila o plačanih stroških v znesku 3.000 SIT na ŽR št.
52800-630-10168 Občina Šoštanj.
6. Orientacijska vrednost del: 6,000.000
SIT.
7. Obseg in vrsta del: zamenjava poda v
telovadnici v izmeri 465 m2. Odstrani se
parket in izvede vlagoodporni pod.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– ponudbena cena (vključen p. d.),
– garancijski roki in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne
cene storitev,

Ob-422
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa in oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo
javni razpis
za oddajo gradnje vodovoda Hrvatini–
Bužarji
1. Firma oziroma ime naročnika: Rižanski vodovod Koper, Ulica 15. maja št. 13,
Koper.
2. Predmet razpisa: gradnja vodovoda
Hrvatini–Bužarji v Občini Koper – izvedba
gradbenih in montažnih del.
3. Orientacijska
vrednost
je
ca.
22,000.000 SIT.
4. Predviden pričetek del je 5. 5. 1997.
Rok dokončanja del je 10. 7. 1997.
5. Razpisna dokumentacija je na razpolago na Rižanskem vodovodu Koper, Ulica
15. maja št. 13 v službi investicij (pri Miri
Stopar).
Odkup razpisne dokumentacije je 50.000
SIT.
Rok dviga razpisne dokumentacije je do
18. 2. 1997 do 14. ure.
6. Investitor del si pridržuje pravico, da
bo dela oddal fazno po razpoložljivih sredstvih.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– kompletnost ponudbe,
– višina ponudbe,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi investitorju,
– krediti,
– dosedanje izkušnje investitorja s posameznimi ponudniki.
8. Rok oddaje ponudb je do 21. 3. 1997
do 12. ure, ko bo izvršeno komisijsko odpiranje ponudb.
9. Ponudbo se odda v tajništvo Rižanskega vodovoda Koper.
Rižanski vodovod Koper
Ob-423
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
št. 19/94) objavlja Mariborski vodovod
javni razpis
za izbiro dobavitelja potopnih črpalnih
agregatov za pitno vodo

Ob-424
Javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del za
izgradnjo regulacijskega kanala R1,
površinskih voda na kompleksu Plavški
travnik II – Vrbje na Jesenicah
1. Naročnik del Občina Jesenice – Sklad
stavbnih zemljišč.
2. Predmet razpisa: regulacijski kanal R1
površinskih voda na kompleksu Plavški
travnik II – Vrbje na Jesenicah.
3. Okvirna
vrednost
del
znaša
ca. 21,000.000 SIT.
4. Pričetek del marec 1997, končanje del
v 60 dneh po uvedbi v delo in podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
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– plačilni pogoji,
– reference na področju predmetnega
razpisa,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 10. ure
v prostorih Dominvesta Jesenice, Pod gozdom št. 2, Jesenice, proti nepovratnemu plačilu 15.000 SIT na žiro račun št.
51530-601-13474.
V zvezi s postopkom lahko dobite informacije na telefonu 064/81-355 pri König
Ani vsak dan od 8. do 10. ure.
7. Oddaja ponudb
Pismene ponudbe je potrebno oddati v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS
do 12. ure na naslov: Dominvest Jesenice,
Pod gozdom št. 2, 4270 Jesenice v zaprtih
kuvertah z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za izgradnjo regulacijskega kanala R1”.
8. Odpiranje ponudb bo isti dan (15. dan
po objavi) ob 12.15 v prostorih Dominvesta
Jesenice, Pod gozdom št. 2, Jesenice.
Dominvest Jesenice
po pooblastilu Občine Jesenice
Sklad stavbnih zemljišč

6. Vsebina ponudbe:
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– sheme tehnoloških rešitev,
– ponudbeno ceno, ločeno za posamezne
sklope,
– rok izdelave s terminskim planom,
– opcijo ponudbe.
Pismene ponudbe morajo prispeti najkasneje v 20 dneh po objavi v Uradnem listu
RS do 12. ure, na naslov investitorja.
Pismene ponudbe dostavite oziroma pošljite v zaprti kuverti, z oznako: “Ponudba –
Ne odpiraj”.
Odpiranje ponudb bo na sedežu investitorja, dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 13. uri. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni v 30 dneh po datumu objave.

– rok izdelave s terminskim planom,
– opcijo ponudbe.
Pismene ponudbe morajo prispeti najkasneje v 20 dneh po objavi v Uradnem listu
RS do 12. ure, na naslov investitorja.
Pismene ponudbe dostavite oziroma pošljite v zaprti kuverti, z oznako: “Ponudba –
Ne odpiraj.”
Odpiranje ponudb bo na sedežu investitorja, dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 12.30. Ponudniki bodo
o izbiri obveščeni v 30 dneh po datumu
objave.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.

Ob-426
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova 43,
Idrija, objavlja

1. Investitor: Telekom Slovenije p.o., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja računalniške opreme tipa PC za potrebe Telekom Slovenije p.o., PE Maribor, Titova c.
38, Maribor.
3. Orientacijska vrednost investicije:
15 mio SIT.
4. Dobavni rok: 15 dni od dneva sklenitve pogodbe.
5. Plačilni pogoji:
– rok plačila je 90 dni od datuma izdaje
računa,
– zadnjih 10% pogodbene vrednosti se
plača v 90 dneh od dneva prevzema računalniške opreme.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudbika za izvajanje
ponujenih del,
– reference,
– boniteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik.
7. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne vsak delovnik med 8. in 14. uro na
Telekom Slovenije p.o., PE Maribor, Titova
c. 38, Maribor, soba št. 6 (vložišče).
8. Na javni razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki so ustrezno registrirani za opravljanje dejavnosti. Ponudbi je potrebno priložiti:
– izpis iz sodnega registra,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti po 4. členu zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93).
Ponudba mora vsebovati elemente na
podlagi navodila o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem (Ur. glasilo Telekom, št. 5/95).
9. Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 3. 3. 1997 do 10. ure na naslov: Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova c. 38,
Maribor v zaprti kuverti s pripisom “Ne
odpiraj – ponudba PC!”
10. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 3.
1997 ob 12. uri na Telekom Slovenije p.o.,
PE Maribor, Titova c. 38, Maribor v sejni
sobi v I. nadstropju.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci obveščeni v roku 30
dni po odpiranju ponudb.

Ob-425
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova 43,
Idrija, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
rudarskega projekta za ustavitev dotoka
vode v jamo na VII. obzorju
1. Investitor: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova 43, Idrija.
2. Predmet razpisa: izdelava rudarskega
projekta za izvedbo del za ustavitev dotoka
vode iz kredne podlage v rudišče na VII.
obzorju.
3. Tehnični podatki
V območju med sl. j. Filipič in sl. j.
Bizjak na VII. obzorju jame doteka v rudišče povprečno 7 l/sek. vode. Hidrogeološke raziskave so pokazale, da priteka voda direktno iz kredne podlage. Točna lokacija dotoka zaradi nedostopnosti območja ni
znana. Ker gre za relativno močan izvir (ca.
1/3 celotnega dotoka v rudišče) in ker je
dotok možen le na prostorsko omejenem
območju želimo z izvedbo injektiranja dotok v rudišče, zapreti. Na razpolago je geološka in hidrogeološka študija.
4. Dodatna pojasnila in potrebno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.
(kontaktna oseba: Bojan Režun, dipl. inž.
geol., telefon št. 065/73-811, int. 241).
5. Merila za izbor: Investitor bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteval naslednje kriterije:
– ustreznost tehničnih rešitev,
– fiksnost cen,
– reference,
– rok izdelave.
Investitor si pridržuje pravico:
– da gleda na ostale kriterije, najcenejšo
ponubo ne izbere kot najugodnejšo,
– da korigira obseg del glede na razpisno dokumentacijo.

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo študije za
posodobitev izvozne naprave na jašku
Borba Rudnika živega srebra Idrija v
zapiranju d.o.o.
1. Investitor: Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o., Arkova 43, Idrija.
2. Predmet razpisa: izdelava študije za posodobitev izvozne naprave na jašku Borba
Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.
3. Tehnični podatki: Rudnik živega srebra Idrija je v fazi zapiranja. Predvideno je,
da bo po letu 2006 ostal del jame nad IV.
obzorjem nezalit, in ga bo potrebno stalno
vzdrževati. V ta namen je potrebno obnoviti
jašek Borba in nabaviti nov izvozni stroj.
Stroj mora biti tako dimenzioniran, da
omogoča minimalen uvoz in izvoz ljudi in
materiala na IV. obzorju (globina 150 m).
Pri projektiranju oziroma izbiri izvozne
naprave, je potrebno upoštevati svetovne dosežke pri reševanju te problematike, tehnične normative in obstoječo zakonodajo ter
obstoječe stanje.
4. Dodatna pojasnila in potrebno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.
(kontaktna oseba: Ivan Jurjavčič, dipl. inž.
rud., telefon št. 065/73-811, int. 234).
5. Merila za izbor: Investitor bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteval naslednje kriterije:
– ustreznost tehničnih rešitev,
– fiksnost cen,
– reference,
– rok izdelave.
Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejšo
ponudbo ne izbere kot najugodnejšo,
– da korigira obseg del glede na razpisno dokumentacijo.
6. Vsebina ponudbe:
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– sheme tehnoloških rešitev,
– ponudbeno ceno, ločeno za posamezne
sklope,

Ob-427
Javni razpis
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12. Za dodatne informacije je vsak delovnik od 12. do 14. ure kontaktna oseba
Jože Hebar, dipl. inž., tel. št. 062/44-466.
13. Dodatno pojasnilo: Telekom Slovenije p.o. namerava na osnovi tega razpisa v
letošnjem letu nabavljati računalniško opremo tipa PC pri izbranem dobavitelju.
Ocenjena vrednost celotne investicije
znaša 40 mio SIT. Oprema se bo nabavljala
po fazah, za vsako fazo pa bo sklenjena
posebna pogodba.
Telekom Slovenije p.o.

– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
tovrstnih del,
– cena,
– rok izdelave,
– finančni pogoji.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
VIII. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslov
Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja ali v tajništvo sklada.
Ponudbe po pošti morajo prispeti najkasneje do izteka roka za oddajo ponudbe.
Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – poslovni
objekt.”
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
IX. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisanih del. Prav tako si pridržuje pravico, da zaradi neustreznosti ponudb ne izbere nobenega ponudnika.
X. Odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo izvedla komisija naročnika in sicer
tretji delovni dan po preteku roka za oddajo
ponudbe ob 10. uri v prostorih sklada,
Šeškova 9, Ribnica (I. nadstropje).
Pogodba z najugodnejšim ponudnikom
bo sklenjena v sedmih dneh od dneva obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, d.o.o., Ribnica

3. Ponudba mora zajemati:
– izdelavo projekta telefonske in računalniške mreže FS,
– dobavo in montažo ustreznih kabelskih
polic oziroma možnih pregrad,
– dobavo in montažo ustreznih plastičnih in parapetnih kanalov,
– dobavo, polaganje in ranžiranje telefonskih kablov,
– dobavo, polaganje in ranžiranje UTP
kablov kategorije 5,
– dobavo in montažo doz,
– dobavo in montažo konektorjev RJ45
kategorije 5,
– dobavo in montažo Patch panelov kategorije 5 (ustrezno skupnemu številu priključkov v posameznem komunikacijskem
vozlišču),
– dobavo ustreznega števila prevezovalnih kablov,
– dobavo in montažo komunikacijskih
omar 19” (4 kosi),
– meritve ustreznosti standardu UTP kategorije 5,
– nadzor del.
4. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
vse ostale tehnične informacije kot tudi projektno dokumentacijo, ki zajema tlorisne načrte zgoraj omenjenih objektov ter seštevek
potrebnega števila vodov (linij) v posameznih prostorih le-teh, po predhodnem telefonskem dogovoru pri Janezu Čepu, dipl.
inž., telefon 062/25-461, int. 274.
5. Vsaka ponudba mora vsebovati še:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila o
registraciji podjetja (z registracijskimi listi),
– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– način plačila s ceno dobavljene in montirane telefonske in računalniške mreže po
razpisnih pogojih na Fakulteti za strojništvo
v Mariboru,
– vzorec pogodbe z roki dobave in montaže, načinom plačila in zavarovanjem plačila, vezano na funkcionalni prevzem in podobno,
– izjavo o garancijski dobi in pogarancijskem vzdrževanju z navedenimi pogoji
in podatki o servisni službi,
– referenčno listo dobavljene in montirane enake ali podobne mreže.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so med drugim tudi:
– kvaliteta dobavljene in montirane telefonske in računalniške mreže,
– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancija in garancijska doba,
– servisna in vzdrževalna služba,
– druge primerjalne prednosti dobavljene in montirane telefonske in računalniške
mreže,
– pogoji pogarancijskega vzdrževanja ter
reference ponudnika.
7. Orientacijska vrednost za dobavo in
montažo zgoraj navedene mreže je
7,000.000–9,000.000 SIT.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, Maribor do vključno
10. dne po objavi v Uradnem listu RS, do
12. ure, v zaprti ovojnici, z označbo: “Ne
odpiraj, ponudba” in “Javni razpis za dobavo in montažo telefonske in računalniške
mreže na objektih Fakultete za strojništvo,
Smetanova 17, Maribor”.

Ob-428
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja d.o.o.,
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 najugodnejšega ponudnika za
izdelavo tehnične dokumentacije in za
nadzor nad izvedbo del, za dograditev
nadstropja in podstrešja v poslovno
stanovanjskem objektu B v Ribnici,
Šeškova ulica 9
I. Naročnik: Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja d.o.o., Šeškova 9, Ribnica.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izdelavo tehnične dokumentacije in za nadzor nad izvedbo del, za
dograditev nadstropja in podstrešja s površino 251,67 m2 v objektu B v Ribnici, Šeškova 9, ki je v III. gradbeni fazi.
Obstoječa tehnična dokumentacija se
mora preprojektirati iz stanovanjske v poslovno namembnost.
Vsebinski sklopi so:
1. – novelacija idejnega projekta,
– PGD,
– PZI,
– projekt notranje opreme.
2. Inženiring pridobitve dopolnitve gradbenega dovoljenja.
3. Nadzor nad izvedbo del.
III. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu sklada, Šeškova
9, Ribnica, vsak delovnik med 9. in 11. uro
pri Francu Florjančiču, tel.: 861-953.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celoto, za posamezne postavke ločeno ali za
posamezno postavko.
IV. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 1 mio SIT.
V. Predvideni rok izdelave projektov je
dva meseca po podpisu pogodbe z naročnikom dela.
VI. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili 12. člena odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93).
Opcijski rok ponudbe ne sme biti krajši
od 30 dni.
Ponudnik je dolžan priložiti ponudbi tudi:
– podatke o boniteti poslovanja (ne starejše od 30 dni);
– osnutek pogodbe s sestavnimi elementi ponudbe;
– pisno izjavo, da si je ponudnik ogledal
stanje že izvedenih del na predmetni lokaciji in da so mu pogoji razpisa znani.
VII. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:

Št. 247/2
Ob-457
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije in določil odredbe o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo
določenih del, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94 in 40/95), objavlja Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17
javni razpis
za dobavo in montažo telefonske in
računalniške mreže v objektih Fakultete
za strojništvo, Smetanova 17 v Mariboru
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža telefonske in računalniške mreže v
objektih Fakultete za strojništvo na Smetanovi 17 v Mariboru. Z univerzalnim ožičenem UTP kategorije 5 je potrebno opremiti
prostore v objektih A, B, C (pritličje), D
(klet, pritličje) in J2. V objektih A, B, D in
J2 je potrebno predvideti komunikacijska
vozlišča (komunikacijske omare 19”), v katerih je potrebno predvideti prostor tudi za
računalniške mrežne aparate v dogovoru z
Računalniškim centrom Univerze v Mariboru (RCUM).
Komunikacijska vozlišča je potrebno povezati z ISDN telefonsko centralo Iskra
SI2000/VEGA-E512B, ki ima kapaciteto 96
analognih in 144 ISDN priključkov, postavljena pa bo v prostoru B-111. Za polaganje
glavnih telefonskih vodov je mogoče uporabiti tudi že obstoječe kabelske police, kjer
pa je treba s posebno pregrado ločiti tokovne in komunikacijske vode.
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9. Odpiranje ponudb bo 10. dan po objavi v Uradnem listu RS ob 13. uri v sejni sobi
B-304, na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, Smetanova 17. Če je 10. dan po objavi
dela prosti dan, bo odpiranje ponudb prvi
delovni dan ob isti uri in v istem prostoru na
fakulteti.
10. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 5 dni po odpiranju ponudb. Ponudbe se
ponudnikom ne vračajo.
Fakulteta za strojništvo Maribor

Ob-460
Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
Ljubljana, Poljanska 28, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 3. 1997 do 10.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “PZI modernizacije R 330 Velika Reka-Velika Preska.”
– K.D.
Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1997 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.

Ob-458
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6 naslednji
ponovni javni razpis
za prenovo oddajnega sistema lokalne
radijske postaje Ormož
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska cesta 6.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava projektne dokumentacije za
prenovo oddajenga sistema FM področja,
b) dobava in montaža oddajnega sistema.
3. Orientacijska vrednost del:
a) 100.000 SIT,
b) 3 mio. SIT.
4. Rok za izvedbo del: 30 dni od podpisa
pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
7. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov, prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 2.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
prenovo oddajnega sistema” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku 10 dni od
objave tega razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po končanem roku za oddajo ponudb v sejni
sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, ob 10. uri.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Idi Štibler, tel. št. 062/701-041.
Občina Ormož

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za izdelavo
tehnično zahtevnih publikacij, tiskovin
in embalaže v letu 1997 v okvirni
vrednosti 8,000.000 SIT
Ponudniki naj pripravijo ponudbo v skladu z 12. členom (elementi 1., 2., 3., 10., 11.
in 12. citirane odredbe, t.j. opis tehnične
opremljenosti za razpisane storitve, reference o izvedenih delih/storitvah za področje
šolstva).
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference pri izvajanju tovrstnih
del (izdelava klišejev, izsekovanja in slepega tiska v tiskarni), ponudbena cena, rok
izvedbe, strokovna usposobljenost in tehnične možnosti izvajalca, kakovost storitev
in odzivnost.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo 18. 2. 1997 od 9. do 14. ure na Zavodu RS za šolstvo, Ljubljana, Poljanska 28.
Upoštevali bomo pisne ponudbe, ki bodo dospele do 25. 2. 1997 do 9. ure na
naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za izdelavo tehnično
zahtevanih publikacij, tiskovin in embalaže
v letu 1997”.
Javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1997 ob
11. uri na Zavodu RS za šolstvo, Ljubljana,
Poljanska 28/III. nadstropje – soba 302. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Zavod RS za šolstvo
Št. 110-1/97
Ob-447A
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet in zveze - Direkcija Republike
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: PZI modernizacije
R 330/1191 na odseku Velika
Reka-Velika Preska
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 2. 1997, strokovne informacije 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 izvajalca.

Št. 110-1/97
Ob-447B
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja
javni razpis
za oddajo del: Idejni projekt (v več
variantah) križišča cest R 314 in R 321 b
v Češnjici
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 2. 1997, strokovne informacije pa vam posreduje Saša Kovačič, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 3. 1997 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “IP križišča v
Češnjici.” – S.K.
Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1997 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. 110-1/97
Ob-447C
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja
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javni razpis
za oddajo del: Geotehnične raziskave
plazov in usadov na RC Sorica-Petrovo
Brdo
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 2. 1997, strokovne informacije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 3. 1997 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Geotehnične
raziskave plazov in usadov.” – B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1997 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. 110-1/97
Ob-447D
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 3. 1997 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija plazu na Sočergi.” – B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 3. 1997
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. 110-1/97
Ob-447Č
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu čez
Bučlen na R 338 Bizeljsko - Čatež
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 2. 1997, strokovne informacije pa vam posreduje Brane Batistič,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 3. 1997 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija mostu čez Bučlen na R 338 Bizeljsko - Čatež.”
– B.B.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 3. 1997
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.

javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija mostu čez Trebušico v Dolenji Trebuši, na cesti R 312 b/1068
Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.
2. Sanacija mostu čez Bačo v Podbrdu
Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 2. 1997, strokovne informacije pa vam posreduje Sašo Pirc, grad.
teh. (tel. 061/13-24-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 3. 1997 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za
1.”Sanacija mostu čez Trebušico.” – S.P.
2.”Sanacija mostu čez Bačo.” – S.P.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 3. 1997
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. 110-1/97
Ob-447F
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet in zveze - Direkcija Republike
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

Št. 110-1/97
Ob-447E
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja

javni razpis
za oddajo del: Ugotavljanje sposobnosti
za izdelavo in dobavo varnostnih ograj
za potrebe interventne zamenjave in za
druge potrebe na M in R cestah v
Republiki Sloveniji za leto 1997
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 2. 1997, strokovne informacije pa vam posreduje Aleš Merkun, grad.
teh. (tel. 061/13-24-222 oziroma 316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
50,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 3. 1997 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Ugotavljanje sposobnosti za izdelavo in dobavo varnostnih ograj.” – A.M.
Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: Sanacija plazu na Sočergi
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 2. 1997, strokovne informacije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
32,000.000 SIT.

Št. 110-1/97
Ob-447G
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
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59/96), Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet in zveze - Direkcija Republike
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

na. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Monitoring
podtalnice pri Trnavi na AC Arja vas - Vransko.”
Javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1997 ob
10. 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 izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.

2. Dokazilo o registraciji firme,
3. Osnutek izvajalske pogodbe,
4. Investitor si pridržuje pravico, da sklene pogodbo z dvoletnim plačevanjem, oziroma, da ne sklene pogodbe ali pa prilagodi
obseg del finančnim zmožnostim.
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati
najkasneje do izteka 30. dne do 12. ure po
objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Krajevna skupnost Sveti Jurij, 9262
Rogašovci z oznako »Ne odpiraj – ponudba
– vaška cesta«. Vse ponudbe se lahko oddajo v isti kuverti.
Javno odpiranje ponudb bo prvi nasednji
petek po roku za oddajo ponudb v prostorih
Krajevne skupnosti Sveti Jurij ob 13. uri.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni od sprejetja sklepa o
izboru izvajalca.
Krajevna skupnost Sveti Jurij

javni razpis
za oddajo del:
1. Ugotavljanje sposobnosti za izdelavo in dobavo vertikalne prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave in za druge potrebe na M in R cestah v
Republiki Sloveniji za leto 1997
Orientacijska vrednost del znaša
90,000.000 SIT.
2. Ugotavljanje sposobnosti za izdelavo in dobavo cestnih smernikov za potrebe interventne zamenjave in za druge potrebe na M in R cestah v Republiki Sloveniji za leto 1997
Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 2. 1997, strokovne informacije pa vam posreduje Barbara Klemen,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222 oziroma
316-273).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 3. 1997 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za
1. “Ugotavljanje sposobnosti za izdelavo in dobavo prometne signalizacije.” –
B.K.
2. “Ugotavljanje sposobnosti za izdelavo in dobavo cestnih smernikov.” – B.K.
Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste
Št. 110-1/97
Ob-448
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: Monitoring podtalnice pri
Trnavi na AC Arja vas - Vransko
Orentacijska
vrednost
del
znaša
6,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 17. 2. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje mag. Barbara Likar,
dipl. inž. (tel. 132-22-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 3. 1997 do 9.30 v vložišče DDC
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-

Št. 34301-55/97
Ob-450
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna 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) objavlja Krajevna skupnost Sveti Jurij
javni razpis
za oddajo del pri rekonstrukciji
nekategoriziranih lokalnih vaških cest
Splošni pogoji
1. Naročnik Krajevna skupnost Sveti Jurij (KS Sveti Jurij).
2. Naziv objekta: nekategorizirane lokalne vaške ceste (NLC).
3. Predmet razpisa: oddaja del rekonstrukcije NLC na osnovi priglasitve del.
4. Razpisno dokumentacijo o predvidenih delih in porabi materiala lahko ponudniki po predhodni najavi prevzamejo na sedežu KS Sveti Jurij v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS (tel. 57-140).
5. Rok za izvedbo del maj - september
1997.
Tehnični podatki o razpisanih NLC
A) Odseki širine 3 m, enoslojni asfalt
BNOS 0-16 debeline 6 cm + bankine,
2 × 0,50 m in naslednjih dolžin:
Sveti Jurij: Hajdinjak–Grah 700 m,
Sveti Jurij: Grlec–Grah 240 m.
B) Odseki širine 2,5 m, enoslojni asfalt
BNOS 0-16 debeline 6 cm in bankine
2 × 0,50 m:
Sveti Jurij: odsek Nemec–Donoša 220 m,
Sveti Jurij: odsek Rogač–Gomboc
150 m,
Sveti Jurij: odsek Bokan–Bokan 330 m,
Sveti Jurij: odsek Grlec–Rajsar 250 m,
Sveti Jurij: odsek Recek–Rigač 590 m,
Sveti Jurij: odsek Mekiš–Celec 300 m,
Sveti Jurij: odsek Dovozna pot pri dvorani 70 m.
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
1. Reference ponudnika,
2. Ponudbena cena,
3. Plačilni pogoji,
4. Garancijski rok,
5. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,
6. Ponudba mora vsebovati elemente 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. Možnost znižanja pogodbene vrednosti z aneksom k pogodbi za dela, ki so jih že,
ali jih bodo opravili krajani sami.
Ostali pogoji – ponudniki morajo priložiti k ponudbi.
1. Izjavo da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del, ter da
sprejema pogoje investitorja,

Št. 128/97
Ob-451
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Postojna v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Postojna, Odsek za tehnologijo dela in gozdne prometnice, Vojkova 9, Postojna (v nadaljevanju ZGS - OE Postojna) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Postojna v letu 1997, razen gozdne ceste
v kompleksih državnih gozdov
1. Naročnik (investitor): Občina Postojna.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu Občine in na ZGS - OE Postojna.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela, zimska vzdrževalna dela ter investicijska dela na gozdnih cestah na območju Občine Postojna.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
9,500.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Dela se izvajajo po letnem planu vzdrževanja gozdnih cest za leto 1997, po naročilu
ZGS - OE Postojna.
Zaključek del je 30. 11. 1997 (izjema
zimsko vzdrževanje – 31. 12. 1997).
6. Merila za izbiro ponudnika:
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponudbene cene za enote, strojne in delovne kapa-
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citete, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Rok in način oddaje ponudbene dokumentacije
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.
Ponudba, ki jo ponudnik predloži naročniku, mora biti sestavljena v skladu z razpisnimi pogoji ter navodili za izdelavo prikazanimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Postojna”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.
10. Naročnik bo sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, poslal v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Postojna
ZGS - OE Postojna

Dela se izvajajo po letnem planu vzdrževanja gozdnih cest za leto 1997, po naročilu
ZGS - OE Postojna.
Zaključek del je 30. 11. 1997 (izjema
zimsko vzdrževanje – 31. 12. 1997).
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponudbene cene za enote, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Rok in način oddaje ponudbene dokumentacije
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.
Ponudba, ki jo ponudnik predloži naročniku, mora biti sestavljena v skladu z razpisnimi pogoji ter navodili za izdelavo prikazanimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Cerknica”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.
10. Naročnik bo sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika poslal v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Cerknica
ZGS - OE Postojna

ska dela na gozdnih cestah na območju Občine Ilirska Bistrica.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
8,500.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Dela se izvajajo po letnem planu vzdrževanja gozdnih cest za leto 1997, po naročilu
ZGS - OE Postojna ter ZGS - OE Sežana.
Zaključek del je 30. 11. 1997 (izjema
zimsko vzdrževanje – 31. 12. 1997).
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponudbene cene za enote, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Rok in način oddaje ponudbene dokumentacije
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.
Pridržujemo si pravico izbire posameznega izvajalca del za posamezno OE - ZGS.
Ponudba, ki jo ponudnik predloži naročniku, mora biti sestavljena v skladu z razpisnimi pogoji ter navodili za izdelavo prikazanimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Ilirska Bistrica”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.
10. Naročnik bo sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika poslal v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Ilirska Bistrica
ZGS - OE Postojna
ZGS - OE Sežana

Št. 128/97
Ob-452
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Cerknica v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Postojna, Odsek za tehnologijo dela in gozdne prometnice, Vojkova 9, Postojna (v nadaljevanju ZGS - OE Postojna) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Cerknica v letu 1997, razen gozdne ceste
v kompleksih državnih gozdov
1. Naročnik (investitor): Občina Cerknica.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu Občine in na ZGS - OE Postojna.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela, zimska vzdrževalna dela ter investicijska dela na gozdnih cestah na območju Občine Cerknica.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
15,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Št. 128/97
Ob-453
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Postojna, Odsek za tehnologijo dela
in gozdne prometnice, Vojkova 9, Postojna
(v nadaljevanju ZGS - OE Postojna) in OE
Sežana, Odsek za tehnologijo dela in gozdne prometnice, Partizanska 49, 6210 Sežana
(v nadaljevanju ZGS - OE Sežana), objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Ilirska Bistrica v letu 1997, razen gozdne
ceste v kompleksih državnih gozdov
1. Naročnik (investitor): Občina Ilirska
Bistrica.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu Občine in na ZGS - OE Postojna
ter na ZGS - OE Sežana.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela, zimska vzdrževalna dela ter investicij-

Št. 128/97
Ob-454
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Loška dolina v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije,
OE Postojna, Odsek za tehnologijo dela in
gozdne prometnice, Vojkova 9, Postojna (v
nadaljevanju ZGS - OE Postojna) objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Loška dolina v letu 1997, razen gozdne
ceste v kompleksih državnih gozdov
1. Naročnik (investitor): Občina Loška
dolina.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu Občine in na ZGS - OE Postojna.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela, zimska vzdrževalna dela ter investicijska dela na gozdnih cestah na območju Občine Loška dolina.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
10,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Dela se izvajajo po letnem planu vzdrževanja gozdnih cest za leto 1997, po naročilu
ZGS - OE Postojna.
Zaključek del je 30. 11. 1997 (izjema
zimsko vzdrževanje – 31. 12. 1997).
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponudbene cene za enote, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Rok in način oddaje ponudbene dokumentacije
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.
Ponudba, ki jo ponudnik predloži naročniku, mora biti sestavljena v skladu z razpisnimi pogoji ter navodili za izdelavo prikazanimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Loška dolina, C. Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah
Občine Loška dolina”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.
10. Naročnik bo sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, poslal v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Loška dolina
ZGS - OE Postojna

RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Pivka v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Postojna, Odsek za tehnologijo dela in gozdne
prometnice, Vojkova 9, Postojna (v nadaljevanju ZGS - OE Postojna) in OE Sežana,
Odsek za tehnologijo dela in gozdne prometnice, Partizanska 49, Sežana (v nadaljevanju ZGS - OE Sežana), objavlja

10. Naročnik bo sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika poslal v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Pivka
ZGS - OE Postojna
ZGS - OE Sežana

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Pivka v letu 1997, razen gozdne ceste
v kompleksih državnih gozdov
1. Naročnik (investitor): Občina Pivka.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu Občine in na ZGS - OE Postojna
ter na ZGS - OE Sežana.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela, zimska vzdrževalna dela ter investicijska dela na gozdnih cestah na območju Občine Pivka.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Dela se izvajajo po letnem planu vzdrževanja gozdnih cest za leto 1997, po naročilu
ZGS - OE Postojna ter ZGS - OE Sežana.
Zaključek del je 30. 11. 1997 (izjema
zimsko vzdrževanje – 31. 12. 1997).
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponudbene cene za enote, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Rok in način oddaje ponudbene dokumentacije
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.
Pridržujemo si pravico izbire posameznega izvajalca del za posamezno OE - ZGS.
Ponudba, ki jo ponudnik predloži naročniku, mora biti sestavljena v skladu z razpisnimi pogoji ter navodili za izdelavo prikazanimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka,
v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih
del na gozdnih cestah Občine Pivka”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudnikom.

javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:
dokončanje stanovanj v izzidanem
podstrešju večnamenski objekt
Šentrupert
1. Investitor: Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško, za Stanovanjski sklad občine
Laško.
2. Predmet razpisa je: Dokončanje dveh
stanovanj v izzidanem podstrešju na večnamenskem objektu v Šentrupertu v
obsegu: gradbena, obrtna in instalacijska
dela.
3. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki jo ponudniki dvignejo ob plačilu materialnih stroškov 10.000 SIT. Sredstva se nakaže na ŽR Stanovanjskega sklada občine Laško št. 50710-652-26112 sklic
na št. 05 19-789090 ali plača na blagajni
proračuna Občine Laško. Projektno dokumentacijo na vpogled in eventuelne dodatne
informacije pa dobijo ponudniki v ponedeljek, sredo in petek od 7. do 10. ure v 10
dneh po objavi razpisa na Občini Laško,
Mestna ulica 2, na Oddelku za investicije in
prostor, tel. 063/731-122.
4. Orientacijska vrednost del je 7,5 mio
SIT, orientacijski rok 3 mesece od uvedbe v
delo.
5. Investitor si pridržuje določiti eventuelno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.
6. Ponudba mora biti sestavljena 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 ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena
dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti po 4. oziroma 75.
členu zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93 in 29/94),
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Rok za dostavo ponudb je 30 dni od
objave javnega razpisa v zaprti ovojnici z
oznako: “Dokončanje stanovanj v večnamenskem objektu Šentrupert - ponudba, Ne
odpiraj” v tajništvo urada župana Občine
Laško, ali poslati na naslov Občina Laško,
Mestna ulica 2.

Št. 128/97
Ob-455
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.

Št. 12-1/96-02
Ob-456
Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja za Stanovanjski sklad občine Laško
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9. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku razpisa ob 10. uri v sejni dvorani
Občine Laško.
10. Predstavniki ponudnikov morajo na
odpiranju ponudb komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Laško

del, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

18. 3. 1997 v sejni sobi Komunale Trebnje,
Goliev trg 9 ob 7.30.
14. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
izvajalca v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Komunala Trebnje

Št. 231/97
Ob-461
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo meritev in
analiz odpadnih vod v Ilirski Bistrici
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica.
2. Naziv naloge: meritve in analize odpadnih vod v Ilirski Bistrici.
3. Predmet razpisa je izvedba meritev količin in obremenitev odpadnih vod na skupnem kolektorju v Ilirski Bistrici. Meritve in
analize odpadnih vod so potrebne za določitev osnov za dimenzioniranje komunalne
čistilne naprave Ilirska Bistrica.
4. Orientacijska vrednost del znaša
1,000.000 SIT.
5. Predviden rok za pričetek meritev je
marec 1997.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo do vključno osmega dne po
objavi tega razpisa vsak delovni dan med 9.
in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, drugo nadstropje soba številka 10
(Vinko Rolih, d.i.gr. in Stanko Škrab, gr.
teh. tel. 067/41-361, int. 121). Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne po predhodni
najavi in plačilu v višini 2.500 SIT na žiro
račun št. 52210-630-61220, Občina Ilirska
Bistrica.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so ponudbena cena, način plačila in
fiksnost cen, rok izvedbe, reference, izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko zmanjša obseg del glede na višino razpoložljivih sredstev.
9. Ponudbo z vso razpisno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – ponudba za meritve in analize odpadnih vod v Ilirski Bistrici” ter točnim naslovom ponudnika je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici do
vključno 14. dne po objavi tega razpisa do
12. ure na naslov: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška 14, Ilirska Bistrica.
10. Odpiranje ponudb bo naslednji dan
po poteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 229/97
Ob-462
Komunala Trebnje, Goliev trg 9, razpisuje na osnovi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Uradni list
RS, št. 59/96) in po odredbi o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih

javni razpis
za izgradnjo Komunalne deponije
Globoko
1. Investitor: Komunala Trebnje, Goliev
trg 9, Trebnje.
2. Predmet razpisa: deponija Globoko I.
faza, I. etapa.
3. Lokacija objekta: dolina Globoko v
KS Račje Selo.
4. Vso potrebno dokumentacijo in pojasnila za izvajanje predmetnih del lahko
dvignejo zainteresirani izvajalci v Komunali Trebnje, Goliev trg 9, Trebnje, tel.
068/44-150 pri inž. Gričar Tonetu.
5. Odkupnina za dvig razpisnega gradiva je 15.000 SIT, plačljivo v gotovini. Pri
investitorju so na vpogled tudi projekti ter
dodatna pojasnila za sestavo ponudbe (pred
obiskom telefonska najava).
6. Orientacijska vrednost razpisanih del:
130,000.000 SIT.
7. Dela se bodo izvajala v II., III. in IV.
kvartalu leta 1997.
8. Posebni pogoji: ponudnik se zavezuje
izvršiti vsa dela v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami.
V svoji ponudbi naj ponudnik navede
garancije za posamezna dela. Investitor si
pridržuje pravico določiti manjši obseg dela
od razpisanega z ozirom na dotok proračunskih sredstev.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
reference zadnjih dveh let za izvajanje takšnih in podobnih del ter dokumente o boniteti poslovanja.
9. Izvajalci, ki želijo sodelovati v javnem natečaju, morajo ponudbe pripraviti in
predložiti na način, ki je določen v odredbi
o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94).
10. Ponudba mora vsebovati priloge, potrebne za izbiro najugodnejšega ponudnika,
in sicer:
a) usposobljenost ponudnika za izvajanje ponudbenih del: registracija in matična
številka,
b) reference zadnjih dveh let,
c) roki,
d) boniteta BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (ne starejši od 30 dni), izvajalca in
njegovih kooperantov,
f) dokazilo o sposobnosti prevzema vseh
razpisanih del,
g) garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbe,
h) podpisani posebni pogoji,
i) frankirana kuverta z naslovom ponudnika.
11. Merila za izbiro: reference na izgradnji podobnih objektov, cena del, pogoji nespremenljivosti cen, možnost kreditiranja.
12. Investitor bo z izbranim izvajalcem
sklenil izvajalsko pogodbo v obsegu zagotovljenih finančnih sredstev.
13. Rok in način oddaje ponudbe: ponudbe sprejemamo v tajništvu Komunale,
Goliev trg 9, I. nadstropje, do 14. ure 30 dni
po objavi razpisa. Odpiranje ponudb bo

Ob-463
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
ponovni javni razpis
za ureditev okolja ob obrtni coni v
Slovenski Bistrici
1. Investitor: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: ureditev okolja ob
obrtni coni v Slovenski Bistrici – izvedba
cest, pločnikov in parkirišč.
3. Dokumentacija
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Informacije v zvezi z dokumentacijo dobite na
tel. 811-457 Hojnik Branko. Za pokritje
stroškov dokumentacije je potrebno nakazati 20.000 SIT na žiro račun
51810-630-25589.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
13,000.000 SIT.
5. Rok za izvedbo del: predvideni rok
pričetka in konec del je mesec april–maj
1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Reference za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijske ugodnosti, kakot tudi morebitne druge ugodnosti.
7. Ponudbe
Rok za oddajo ponudb je 10 dni po objavi razpisa na naslov Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za ureditev
okolja ob obrtni coni v Slovenski Bistrici”.
8. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
9. uri v prostorih oddelka.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu najkasneje v roku 20 dni po odpiranju ponudb.
Ob-464
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
ponovni javni razpis
za ureditev parkirišča ob Titovi cesti v
Slovenski Bistrici
1. Investitor: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: ureditev parkirišča
ob Titovi cesti v Slovenski Bistrici.
3. Dokumentacija
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Informacije v zvezi z dokumentacijo dobite na
tel. 811-457 Hojnik Branko. Za pokritje
stroškov dokumentacije je potrebno nakazati 20.000 SIT na žiro račun
51810-630-25589.
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4. Orientacijska
vrednost
del
je
10,000.000 SIT.
5. Rok za izvedbo del: predvideni rok
pričetka in konec del je mesec april–maj
1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Reference za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijske ugodnosti, kakot tudi morebitne druge ugodnosti.
7. Ponudbe
Rok za oddajo ponudb je 10 dni po objavi
razpisa na naslov Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za ureditev parkirišča ob Titovi cesti v Slovenski Bistrici”.
8. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
10. uri v prostorih oddelka.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu najkasneje v roku 20 dni po odpiranju ponudb.
Občina Slovenska Bistrica

l) podatke o dosedaj sklenjenih poslih v
zadnjih 12 mesecih posebej s SŽ,
m) seznam podizvajalcev in njihove reference,
n) potrejeno ponudbo (z veljavnostjo, opcijo 30 dni od dneva odpiranja),
o) potrjeno pogodbo,
p) varščino ponudbe 10% (rok 30 dni od
veljavnosti ponudbe).
C) Merila za ugotavljanje najugodnejšega ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo zagotavljal najuspešnejšo realizacijo ponujenih del po naslednjih kriterijih:
a) ugodnejše cene,
b) krajši rok izdelave,
c) boljše in več referenc z navedenega
področja dela,
d) poznavanje tehnologije z navedenega
področja dela,
e) poznavanje tehnologije železniškega
prometa s poudarkom na poznavanju predpisov s področja varnosti in urejenosti železniškega prometa,
f) primernejšo usposobljenost strokovnih
kadrov,
g) finančna trdnost in sposobnost,
h) druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere najcenejšega ponudnika.
Razpisno dokumentacijo in ostale informacije lahko dobite v poslovni stavbi Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, pri Ćućić Milenku, dig., tel. 13-13-144
int. 41-55, od 17. 2. 1997 do vključno 20. 2.
1997 od 8. do 10. ure.
Ponudbo za javni razpis je treba predložiti do vključno petka 14. 3. 1997 do 8.30 v
tajništvu Infrastrukture na Slovenskih železnicah, d.d., Kolodvorska ul. 11, v Ljubljani.
Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
z napisom “Ne odpiraj – javni razpis, projektna dokumentacija Grobelno–Ponikva”,
naslovljena na Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana.
Odpiranje ponudb bo v petek 14. 3. 1997
ob 9. uri v prostorih SŽ, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana, v sobi 375.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 15 dni po izteku roka za oddajo
ponudb.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo ob predložitvi potrdila o
plačilu kupnine, v prostorih Slovenskih železnic, d.d., (soba 210), Ljubljana, Kolodvorska 11, pri Ireni Zore (tel. 13-13-144,
int. 24-71), od 18. 2. 1997 do 13. 3. 1997
med 9. in 11. uro. Kupnina za razpisno dokumentacijo v vrednosti 20.000 SIT mora
biti
nakazana
na
račun
št.
50100-601-7014744.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference (izdelava večjega števila istovrstnih ali podobnih objektov),
– krajši rok izvedbe,
– boljše finančne pogoje,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 18. 3. 1997 do
9.30 v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana, Kolodvorska 11,
soba 205.
8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 18. 3.
1997 ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11 (steklena dvorana).
9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 2.0.-399
Ob-465
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, 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
javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije
remonta Grobelno–Ponikva
A) Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta
PGD, PZI in PZR za remont levega in desnega tira.
3. Lokacija: remont tirov na odseku Grobelno–Ponikva.
4. Čas del: rok za izdelavo projekta je
5. 5. 1997.
5. Vrednost del: 15,000.000 SIT.
B) Razpisni pogoji
Pismena ponudba za razpis mora vsebovati:
a) pregled vsebine,
b) polni naziv in naslov ponudnika,
c) registracijo ponudnika,
d) reference ponudnika in reference posameznih strokovnjakov,
e) pregled strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj zaposlenih na delih s področja
železnice,
f) ime in priimek odgovornega vodje projekta,
g) kontaktna oseba,
h) boniteto – izpolnjene obrazce BON-1
in BON-2, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,
i) pismeno zagotovilo, da bo upošteval
predpise, ki se nanašajo na varnost in urejenost železniškega prometa,
j) potrejene razpisne pogoje in splošne
pogoje za pogodbe,
k) druge pogoje za ugotavljanje primernosti izvajalca, zaradi katerih ponudnik smatra, da pomenijo določeno prednost pri ugotavljanju primernosti oziroma predstavljajo
določeno ugodnost za naročnika,

Ob-466
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) ter skladno s 40. in 91.
členom zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96) objavljajo Slovenske
železnice, d.d.
javni razpis
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: sanacija železniškega nasipa proge Zidani Most–Šentilj, v km
555+150/200 na odseku med Dolgo goro in
Poljčanami.
3. Rok izvedbe: 3 mesece.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
60,000.000 SIT.

Št. 875/97
Ob-467
Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96) Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup okoli 30.000 ton pšenice
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.
2. Predmet razpisa: nakup pšenice
tarifna številka 10.01
tarifna oznaka št. 1001.90 990.
3. Količina naročila: okoli 30.000 ton.
4. Rok dobave: sukcesivno najkasneje do
1. 5. 1997.
5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le
kapitalske družbe, s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki odkupijo razpisno dokumentacijo.
6. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve. Potencialni ponudniki morajo dokumentacijo
odkupiti po ceni 30.000 SIT od 19. 2. 1997
do 21. 2. 1997 do 14. ure na sedežu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, Ljubljana, v tajništvu,
soba št. 1.
Ponudniki prevzamejo odkupljeno razpisno dokumentacijo proti predložitvi petega izvoda virmana in prispelih sredstev na
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račun naročnika. Ponudniki morajo za namen odkupa razpisne dokumentacije virmansko nakazati na žiro račun Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, št.
50101-603-402300, znesek 30.000 SIT.
Pojasnila k razpisni dokumentaciji ponudniki dobijo pri Karmen Verbovšek, tel.
061/16-81-519 ali Jožetu Finku, tel.
061/16-83-555.
7. Okvirna vrednost naročila je 900 mio
SIT.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena s plačilnimi pogoji, reference, kakovost, rok dobave, posebne ugodnosti.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč najugodnejšega ponudnika izbere v skladu z navedenimi merili.
9. Pisne ponudbe morajo ponudniki dostaviti v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis – pšenica – Ne odpiraj”, na Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VII, soba št. 1, dne
6. 3. 1997 do 9. ure.
10. Razpisna komisija začne z odpiranjem ponudb 6. 3. 1997 ob 9.15.
Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predsedniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.
11. Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 100 mio SIT na
žiro račun št. 50101-603-402300 pri Agenciji Republike Slovenije Ljubljana in priložiti ponudbi dokazilo o plačilu ali dokazilo
o zavarovanju zneska varščine z bančno garancijo, veljavno najmanj do 31. 3. 1997.
Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave ponudbe in položiti varščine
oziroma stroške garancije.
Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku 3 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika.
12. Ponudnik mora v ponudbi izpolnjevati vse pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev razpisnih pogojev, bo razpisna komisija izločila kot neveljavne. Naročnik bo
izločil iz razpisnega postopka ponudbo tistih oseb, ki so bile pravnomočno kaznovane za prekršek iz 22. člena zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) ali ki
imajo neizpolnjene obveznosti do zavoda
dalj kot 30 dni.
13. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljavnost ponudbe do 6. 3. 1997 do 16. ure.
14. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 6. 3. 1997.
15. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v treh dneh po objavi najugodnejšega ponudnika, nima pravice
do vračila varščine oziroma bo razpisovalec
vnovčil bančno garancijo.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
Slovenska 50, Ljubljana, objavlja

2. Predmet razpisa: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Ravne na Koroškem od leta
1986 do 2000, spremenjen in dopolnjen leta
1990 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem od leta 1986 do leta 1990, spremenjen leta 1990 na območju Občine Ravne-Prevalje (MUV, št. 17/89 in 18/90).
3. Predvideni rok pričetka izdelave sprememb planskih aktov je takoj po podpisu
pogodbe.
4. Rok izdelave je šest mesecev po podpisu pogodbe.
5. Orientacijska vrednost znaša 6 mio
SIT.
6. Ponudbi je potrebno priložiti dokazila
o registraciji in reference ponudnika.
7. Za veljavne bodo štele ponudbe, ki
bodo poslane naročniku v 15 dneh od objave v Uradnem listu RS, oziroma bodo tega
dne oddane na pošto. Ponudba mora imeti
oznako “Ne odpiraj, ponudba – plan”.
8. Ponudniki bodo o datumu javnega odpiranja obveščeni pisno. Ponudniki bodo o
izboru pisno obveščeni po pošti, v osmih
dneh po odpiranju ponudb.
9. Naročnika javni razpis ne obvezuje za
izbor izvajalca.
10. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko intresenti dobijo pri občinski strokovni
službi ali po tel. 0602/23-821, pri Reiter
Urošu, dipl. arh.
Občina Ravne-Prevalje

Ob-468
Na podlagi 25. člena in 27. člena zakona
o raziskovalni delavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91-I) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrstvo za

ponovni javni razpis
za ekspertizo
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava ekspertize
o pravnem in organizacijskem položaju univerze, znanosti in tehnologije z ozirom na
evropske modele univerze.
Sestavna dela ekspertize sta:
– izdelava študije in
– izvedba strokovnega posveta.
3. Pogoji in merila za izbiro izvajalca
ekspertize so:
– nosilec ekspertize mora biti doktor znanosti,
– k izdelavi ekspertize mora nosilec ekspertize pritegniti skupino strokovnjakov,
– v skupini mora biti zagotovljeno sodelovanje strokovnjakov vsaj s področja prava, organizacijskih ved in finančne stroke,
– vodja izvajalske skupine mora imeti
izkušnje z delom na tujih (evropskih) univerzah,
– vodja ali sodelavci morajo v biografiji
izkazati, da so se že strokovno ukvarjali s
podobnim predmetom strokovnega dela.
4. Rok za izdelavo ekspertize je do
31. 10. 1997.
5. Predvideni rok začetka izdelave ekspertize je 1. 3. 1997.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo ekspertize je do 2,500.000 SIT.
7. Pisne ponudbe z oznako na ovojnici
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za
ekspertizo” morajo ponudniki poslati v zaprti ovojnicah priporočeno po pošti ali oddati v vložišču Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, do
vključno 25. 2. 1997 do 12. ure.
8. Ponudbe bo po preteku tega roka odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepravočasnih in nepravilno
opremljenih oziroma oddanih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.
9. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana (mala sejna soba) dne 3.
3. 1997 ob 13. uri.
10. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v 7 dneh od dneva odpiranja ponudb.
11. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Cirilu Baškoviču.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ob-469
Javni razpis
za izbiro izvajalca naloge “spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ravne na
Koroškem od leta 1986 do 2000,
spremenjen in dopolnjen leta 1990 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Ravne na
Koroškem od leta 1986 do leta 1990,
spremenjen leta 1990 na območju
Občine Ravne-Prevalje (MUV, št. 17/89
in 18/90)”
1. Naročnik: Občina Ravne-Prevalje.

Št. 01 322-1/97
Ob-474
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Loški Potok v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Kočevje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih
Občine Loški Potok za obdobje 1997–
1999
1. Naročnik: Občina Loški Potok.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu občine in na Zavodu za
gozdove Slovenije, OE Kočevje, Rožna ul.
39, odsek za gozdne prometnice in tehnologijo dela (Alojz Zavolovšek).
3. Predmet razpisa:
– tekoča in periodična vzdrževalna dela
(strojno in ročno vzdrževanje vozišča, čiščenje prepustov, dražnikov in brežin, nabava, nakladanje, prevoz in razgrinjanje nasipnega materiala, profiliranje vozišča, nabava in vgrajevanje dražnikov ter cevnih
prepustov, postavljanje prometnih znakov),
– zimska vzdrževalna dela (pluženje snega in posipavanje vozišča z drobirjem).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,847.000 SIT na leto.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobi-
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tev sredstev (republiška sredstva, pristojbine, lastna sredstva,...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela se
izvajajo po delovnih nalogih izdanih na osnovi letnega programa del.
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijski roki, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Ponudbe za javni razpis predložite v
20 dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine Loški Potok, Hrib 102, 1318
Loški Potok v zaprti kuverti z oznako: “Ne
odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Loški Potok” in imenom ter naslovom ponudnika.
8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Loški Potok

Št. 004-21/97-1
Ob-476
Občina Puconci, Puconci 80, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

6. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa z oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
Opozarjamo na popolnost potrebne dokumentacije.
7. Ponudba mora biti oddana v zapečateni kuverti, z oznako ponudnika, imeti mora
oznako “Ne odpiraj - javni razpis za nakup
vozila”.
Ponudbe je treba poslati v roku 10 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, do
13. ure, priporočeno na naslov Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
8. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan ob 10. uri v prostorih sejne sobe Občine Puconci.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravočasno ali pa ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.
11. Vsa dodatna pojasnila se dobijo v
uradu župana Občine Puconci, Puconci 80,
tel. 069/45-548.
Občina Puconci

Št. 73/97

Ob-475

Javni natečaj
o primernosti za izvajanje
gradbeno-obrtniških del iz področja
vzdrževanja, servisiranja in prenove
stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih
objektov
1. Investitor del je Podjetje Domplan
Kranj na osnovi pooblastil pogodbenih partnerjev.
2. Objekti, kjer se bodo izvajala posamezna dela so na področju Kranja in njegove okolice.
3. Orientacijska vrednost del znaša
70,000.000 SIT/letno.
4. Sodelovanje se določi s posebno pogodbo. Z dodatnimi pogodbami pa se določi
tudi vse vrste del, katerih vrednost presega
50.000 SIT.
5. Ponudniki dvignejo dokumentacijo za
sestavo ponudbe v tajništvu PE Nepremičnine, Bleiweisova cesta 14, soba št. 8, med
8. in 12. uro. Strošek razpisane dokumentacije je 3.000 SIT, katerega se predhodno
poravna na blagajni podjetja ali s plačilom na žiro račun investitorja:
51500-601-16114.
6. Merila za ugotavljanje primernosti za
izvajanje del so: cene, reference, rok izvedbe, predlagani plačilni pogoji, garancije in
morebitne druge ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni od
dneva te objave.
8. O izidu natečaja bodo ponudniki obveščeni najkasneje 20 dni po končanem natečaju.
9. Vse dodatne informacije dobijo ponudniki na tel. 268-700. Kontaktne osebe
Ernest Mikoletič, Venceslav Dobrajc in
Hladnik-Rolc Jožica.
Podjetje za stanovanjsko
in investicijsko dejavnost,
urejanje prostora in naselij
Domplan Kranj

javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del: pilotna
stena na cesti L 5663 - plaz v Mačkovcih
Opisni del razpisne dokumentacije ponudniki lahko dvignejo in opravijo vpogled
v projektno dokumentacijo na Občini Puconci, Puconci 80 - Urad župana, vsak delavnik od 7. do 12. ure.
Orientacijska vrednost del znaša v bruto
znesku 25,000.000 SIT.
Ponudba mora biti sestavljena 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).
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena, katera mora biti sestavljena na
podlagi splošnih pogojev,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost izvajalca ter
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
Rok za predložitev ponudb je 30 dni od
objave javnega razpisa na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci. Ponudba
mora biti oddana v zapečateni kuverti z oznako ponudnika, imeti mora oznako “Ne odpiraj
- ponudba za plaz v Mačkovcih”. Obvezna
priloga za kompletnost ponudbe morajo biti
podpisani pogoji in navodila ponudnikom.
Javno odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po izteku razpisa ob 12. uri v sejni
sobi Občine Puconci.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Št. 004-21/97-1
Ob-477
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Puconci objavlja
javni razpis
za nakup vozila
1. Predmet razpisa je nakup vozila Peugeot boxer minibus 2446 cm3.
2. Ponujeno vozilo, namenjeno potrebam
prevoza šoloobveznih otrok na terenu Osnovne šole Puconci, mora imeti 8+1 sedež.
3. Rok dobave in montaže: do 31. maja
1997.
4. Ponudba mora vsebovati firmo in dejavnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce in organizacijo servisne službe, ponujeno ceno s strukturo cene in plačilne pogoje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena, način plačila in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija
in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti ponudnika.
Naročnik ima pravico svoje ocene izbire
najugodnejšega ponudnika. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

Št. 119/97
Ob-478
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), objavlja Občina
Štore
javni razpis
za izvedbo gradbenih in instalacijskih
del “Obrtna cona Štore - komunalna
ureditev”
1. Investitor: Občina Štore, Štore.
2. Predmet razpisa: gradbena in instalacijska dela “Obrtna cona Štore - komunalna
ureditev”.
3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 8
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro na naslovu: Občina Štore, Cesta
XIV. divizije 15, Štore, telefon: 771-041,
proti plačilu zneska za dokumentacijo v višini 10.000 SIT na ŽR Občine Štore
50700-630-10110 pri Agenciji za plačilni
promet RS, 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 marec 1997,
dokončanje pa v 90 delovnih dneh.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena;
– plačilni pogoji, pogoji eventualnega
kredita, možnost kompenzacije za zemljišče;
– lista referenčnih objektov, tehnična
opremljenost, strokovnost kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
8. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela.
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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 15 dni po
objavi, to je do 3. 3. 1997 do 12. ure na
naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije
15, 3220 Štore.
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 izvedbo gradbenih in instalacijskih del “Obrtna cona Štore
- komunalna ureditev”.
11. Odpiranje ponudb bo v petek, dne
5. 3. 1997 ob 8. uri v prostorih Občine Štore. Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.
Občina Štore

zen identifikacije objektov in izdelano zasnovo za njihovo sanacijo tudi kriterije s
predlogom načrta za rabo kmetijskih zemljišč na tem območju.
2. Investitor: v imenu Mestne občine Maribor in Občine Ruše – Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor, Jadranska c. 24.
3. Predstavnik investitorja: Tehnično
razvojni sektor (TRS) Mariborskega vodovoda, mag. Alenka Cajnkar.
Vsa potrebna dokumentacija za potrebe
izdelave ponudbe je na razpolago pri Mariborskem vodovodu od 17. 2. 1997 dalje.
4. Lokacija objekta
Področje Selniške dobrave v Občini Ruše.
5. Vrsta razpisanih del:
a) tehnična dokumentacija,
b) pripravljalna dela,
c) izvedba.
6. Pričetek del
Predviden pričetek del v drugi polovici
meseca marca 1997.
7. Cena
Vrednost del pod točko 1a) ca. 1,800.000
SIT, rok 90 dni.
Vrednost del pod točko 1b) ca. 8,000.000
SIT, rok izvedbe v letu 1997.
Vrednost del pod točko 1c) ca. 5,000.000
SIT, rok izvedbe v letu 1997.
Dela pod točko 1d) in 1e) se oddajajo
skupaj enemu ponudniku.
Vrednost del pod tema točkama skupaj
ca. 1,000.000 SIT, rok izdelave 60 dni.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference na tovrstnih delih,
– garancija za kvaliteto del,
– ponudbena cena in finančno stanje,
– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
9. Rok za dostavo ponudbenega elaborata z vsemi prilogami je do 7. 3. 1997 do 12.
ure.
Ponudbe se dostavijo v zapečateni kuverti z navedbo “Ponudba za izvedbo del na
Selniški dobravi – ne odpiraj” – na naslov:
Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Maribor, Slovenska ul. 40.
Odpiranje ponudb bo javno, istega dne
ob 12. uri v prostorih Komunalne direkcije,
Maribor, Slovenska ul. 40.
O izidu najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki pismeno obveščeni v roku
15 dni po opravljenem odpiranju ponudb.
B) Posebni pogoji za oddajo del
1. 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 kreditiranja.
2. Ponudniki morajo k svoji ponudbi priložiti v ločeni zapečateni kuverti podpisano
sledečo dokumentacijo:
– registracijo za dela po tem razpisu,
– izjavo o proučitvi tehnične dokumentacije,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s terenskimi prilikami,
– da bodo upoštevana navodila in zahteve investitorja v zvezi z izgradnjo,
– reference o do sedaj izvedenih podobnih 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 razpisana dela, o razpoložljivi mehanizaciji ter
kooperantih, če ne bodo celotnega dela izvajali sami,
– izjavo o fiksnosti cen do konca izgradnje,
– 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 dovršitvene roke kooperantov,
– da bo odpravil vse pomanjkljivosti,
ugotovljene na tehničnem pregledu na podlagi 1. točke posebnih pogojev za oddajo
del.
3. Izbran ponudnik je dolžan takoj po
sprejetju sklepa o oddaji del sestaviti shemo
ureditve gradbišča in predložiti terminski
plan napredovanja del.
4. Plačilo situacij do 60 dni. Obračun bo
na podlagi mesečnih situacij.
5. Nepopolne, nejasne in prepozno oddane ponudbe bodo izločene.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d., Maribor

Št. 463/4
Ob-479
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in št. 19/94) v imenu
Mestne občine Maribor in Občine Ruše objavlja Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d.
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo piezometrov, ugotavljanje
kvalitete podtalnice, pripravo odloka o
zaščiti podtalnice in sanacijskega
programa
A) Splošni pogoji
1. Predmet razpisa:
a) postavitev matematičnega modela
podtalnice Selniška dobrava z določitvijo
lokacije in konstrukcije štirih piezometrov
in baterije vodnjakov;
b) priprava tehnične dokumentacije za
izdelavo ter aktiviranje štirih piezometrov
ter ureditev dovoznih poti z delovišči. Osnovni podatki za piezometre:
– 4 kom.
– DN cevi 165/139 (alternativa PVC-U
cev),
– filter DN 114,
– max. globina z usedalnikom do nepropustne podlage Lmax = 55 m;
c) ugotavljanje kvalitete podtalnice Selniške dobrave s periodičnim 3-kratnim odvzemom vzorcev na šestih piezometrih in
analizo rezultatov, in sicer:
– analize po programu C na štirih piezometrih, x3,
– analize po programu D na dveh piezometrih (po pravilniku za pitno vodo) x3;
d) izdelava predloga odloka o zaščiti
podtalnice na Selniški dobravi.
Tekstualni in kartografski del naj zajemata natančno določitev meje varnostnih
pasov po parcelnih mejah z izrisom na katastrskih kartah in predhodno uskladitvijo z
ostalimi uporabniki prostora in obstoječo
veljavno dokumentacijo,
e) predlog sanacijskega programa na Selniški dobravi znotraj zavarovanega območja varstvenih pasov. Predlog naj vsebuje ra-

Ob-480
Občina Krško na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe in odredbe o
postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za oddajo del: izvedba dostopne ceste za
dom počitka in Srednješolski center
Krško
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izvedba dostopne ceste za dom počitka in srednješolski center.
3. Orientacijska cena: 14,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: pričetek 24. 3. 1997, dokončanje del v 30 dneh.
5. Merila za izbor: ponujena cena, plačilni pogoji z možnostjo zamika plačil, financiranje izgradnje, kompenzacija, fiksnost cen, rok izvedbe in reference s področja del, realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.
B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodišča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz
registra obrti, iz katerega je razvidna dejavnost ponudnika, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1 in BON 2 oziroma BON 3, ne starejše od 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
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– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih, ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum do katerega velja ponudba,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik priložiti akceptni nalog, ki glasi
na 10% ocenjene vrednosti.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
2. Ponudbo z oznako “Cesta za dom počitka in SŠC – Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje do
17. 3. 1997, do 10. ure na Občino Krško –
oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ
14. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni
sobi E ob 11. uri.
3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v roku sedmih dni po objavi v Uradnem listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne informacije.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.
4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.

– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih, ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum do katerega velja ponudba,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik priložiti akceptni nalog, ki glasi
na 10% ocenjene vrednosti.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
2. Ponudbo z oznako “Pločnik, JR, oporni zid, AP Koprivnica – Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje do 17. 3. 1997, do 10. ure na Občino
Krško – oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan
v sejni sobi E ob 10.30.
3. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v roku sedmih dni po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, CKŽ 14,
kjer dobite tudi vse dodatne informacije.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.
4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Krško

– sanitarno-zdravstveno področje,
– področje veterine,
– varstvo okolja,
– varstvo pri delu.
Ponudba mora vsebovati:
– registracijo iz sodnega registra ali registra samostojnih podjetnikov ter dokazilo
o usposobljenosti po veljavni zakonodaji in
predpisih za posamezno področje dela ter
pooblastilo Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve na podlagi pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena
organizacija, ki opravlja strokovne naloge s
področja varstva pri delu, ki izhaja iz 42.
člena zakona o varstvu pri delu (Ur. l. RS,
št. 61/96),
– seznam, strokovno usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih stalnih sodelavcev za
posamezna področja, z ustreznimi dokazili
in identifikacijskimi številkami iz imenika
pooblaščenih inženirjev,
– cenik storitev, plačilne pogoje za posamezen strokovni ogled ter ugodnosti, ki
jih ponudnik nudi naročniku,
– rok izvedbe strokovnega ogleda in izdaja strokovnega mnenja o ustreznosti poslovnega prostora, opreme in naprav.
2. Merila za izbiro ponudnikov bodo:
– boljša strokovna usposobljenost kadrov,
– reference na strokovno zahtevnejših
nalogah,
– optimalen rok izvedbe ogleda in izdaje
strokovnega mnenja,
– cene storitev.
3. Rok za oddajo pisne prijave in dokumentacije z vsemi dokazili je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – javni
razpis za izbiro izvajalcev za strokovna dela pri tehničnih pregledih in ogledih poslovnih prostorov.”
Dodatne informacije lahko dobite na
Upravni enoti Maribor, dnevno od 8. do 12.
ure, tel. 062/227-771 int. 373 pri Rozaliji
Dobošič in int. 421 Jasna Petrič.
5. Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 10. uri v
prostorih Upravne enote Maribor.
6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.
Upravna enota Maribor

Ob-481
Občina Krško na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe in odredbe o
postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za oddajo del: izdelava pločnika, JR,
opornega zidu in avtobusnih postajališč
v Koprivnici ob regionalni cesti
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izdelava pločnika,
JR, opornega zidu in avtobusnih postajališč
v Koprivnici ob regionalni cesti.
3. Orientacijska cena: 7,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: pričetek 1. 4. 1997, dokončanje del v 60 dneh.
5. Merila za izbor: ponujena cena, plačilni pogoji z možnostjo zamika plačil, financiranje izgradnje, kompenzacija, fiksnost cen, rok izvedbe in reference s področja del, realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.
B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodišča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz
registra obrti, iz katerega je razvidna dejavnost ponudnika, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1 in BON 2 oziroma BON 3, ne starejše od 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom,

Št. 46/97
Ob-482
Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, objavlja na podlagi 89. člena zakona o upravi (Ur. l. RS, št. 67/94) in
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
posameznih strokovnih del pri
a) tehničnih pregledih po 67. členu zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86 in Ur. l. RS št. 40/94 in
59/96) in pri
b) ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za
opravljanje gospodarskih dejavnosti v skladu s 4. členom in 75. členom zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94 in 82/94) na območju Upravne enote
Maribor.
1. Predmet javnega razpisa je:
– opravljanje posameznih strokovnih del
pri tehničnih pregledih objektov in naprav v
skladu s 67. členom zakona o graditvi objektov za:
– gradbena in obrtniška dela,
– elektroinstalacije, telekomunikacije,
– strojne instalacije,
– tlačne posode,
– varstvo pri delu,
– opravljanje pregledov v skladu s 4. in
75. členom zakona o gospodarskih družbah,
o primernosti objektov in opreme za opravljanje trgovinske, gostinske dejavnosti, proizvodnje, storitev in drugih dejavnosti za:
– področje trženja,
– tehnično-delovno področje,
– tehnično-požarno področje,

Št. 43/97
Ob-483
Republika Slovenija, Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, 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 javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega in računalniškega
materiala
1. Naročnik:
Republika
Slovenija,
Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta
1, Maribor.
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2. Predmet razpisa: dobava potrošnega
pisarniškega in računalniškega materiala za
potrebe Upravne enote Maribor za leto
1997.
3. Rok dobave: postopno v skladu z naročilom naročnika. Specifikacija materiala
je razvidna iz razpisane dokumentacije, ki
je na voljo pri naročniku. Količine in specifikacije so ocenjene in okvirne.
4. Orientacijska vrednost potrošnega pisarniškega in računalniškega materiala znaša 15,000.000 SIT.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo predložiti naslednje podatke in izjave:
– firmo oziroma ime ponudnika in naslov,
– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– reference ponudnika,
– dobavne roke za naročeni material,
– pri sestavi ponudbe je potrebno upoštevati 30-dnevni rok plačila,
– datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– možnost zagotovitve fiksnih cen do
konca leta 1997,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika, dobavni roki,
– brezplačna dostava,
– druge ugodnosti.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do spremembe količine materiala glede na dejanske spremembe potreb med letom v skladu z razpoložljivimi finančnimi
sredstvi;
– izbrati najugodnejšega dobavitelja za
posamezno vrsto materiala;
– da v primeru, če izbrani ponudnik odkloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe za dobavo
materiala drugega najugodnejšega ponudnika po tem razpisu;
8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah z oznako in sedežem ponudnika,
z navedbo: “Ne odpiraj – javni razpis za
izbiro dobavitelja potrošnega pisarniškega
in računalniškega materiala”.
9. Ponudba mora prispeti na naslov naronika v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Dodatne informacije lahko dobite na
Upravni enoti Maribor dnevno od 8. do 12.
ure, tel.: 062/22-01-748.
10. Odpiranje ponudb bo dva dni po poteku roka iz 9. točke tega razpisa ob 10. uri
na sedežu naročnika. Če bo dan iz te točke
dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi
naslednji delovni dan, ob isti uri, na istem
naslovu.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Upravna enota Maribor

čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), objavlja Mestna občina Celje

stvenih pasov vodnih virov v Občini Vitanje – strokovne osnove.
3. Razpisno dokumentacijo, projektno
nalogo dobijo interesenti v roku 8 dni od
dneva objave javnega razpisa med 8. in 10.
uro na naslovu: Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, 3000 Celje,
pri Jožetu Spevanu ali Špeli Kumer, tel.
063/451-322 proti plačilu zneska za dokumentacijo v višini 7.000 SIT na ŽR Vodovod
–
Kanalizacija
Celje,
št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za plačilni promet, enota Celje.
Kompletna dokumentacija za projektiranje bo v času razpisnega roka na vpogled na
istem mestu kot razpisna dokumentacija.
4. Orientacijska vrednost celotnih del je
1,500.000 SIT.
5. Predviden začetek del je marec 1997,
dokončanje pa v 45 dneh po začetku.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: kvaliteta, cena, hitrost izvedbe
in reference iz področja razpisanih del.
7. Ponudba mora vsebovati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
8. Rok za oddajo ponudb je 17 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 3. 3.
1997 do 12. ure na naslov. Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 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 izdelavo projekta: sanacijski program površinskih voda in
vodnih virov Vitanje!”
9. Odpiranje ponudb bo v sredo, 3. 3.
1997 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje – sejna soba. Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.
Mestna občina Celje
Občina Vitanje

Ob-485
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro-

javni razpis
za izdelavo projektov PGD, PZI
odplinjevanje komunalne deponije
Bukovžlak II. faza
1. Investitor: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje.
2. Predmet razpisa: izdelava projektov
PGD, PZI za izgradnjo II. faze odplinjevanja komunalne deponije Bukovžlak – podaljšanje omrežja in izdelava dodatnih odplinjevalnih jaškov.
3. Približna vrednost končne investicije
bo 20 mio SIT.
4. Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti v roku 8 dni od dneva objave javnega razpisa med 8. in 10. uro, na naslovu:
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, Celje, po plačilu zneska za
dokumentacijo v višini 7.000 SIT na ŽR
Javne naprave Celje, št. 50700-601-105261.
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije pri Milki Leskošek Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
Celje, tel. 063/484-822 ali Meti Širca, Javne naprave, javno podjetje d.o.o., tel.
063/483-721.
5. Predviden pričetek del je marec 1997,
rok za izdelavo pa 40 dni.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: reference na podobnih objektih,
cena, rok izvedbe.
7. Ponudba mora vsebovati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
8. Rok za oddajo ponudb je 3. 3. 1997 do
12. ure na naslov MOC Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje. Tudi v primeru oddaje ponudbe po pošti mora biti
ponudba dostavljena ob istem terminu. Ponudba mora biti zapečatena z oznako: “Ne
odpiraj – Ponudba PGD, PZI za odplinjevanje deponije”.
9. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek
3. 3. 1997 ob 12.05 v sejni sobi MOC Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
vas bomo obvestili v roku 14 dni od odpiranja ponudb.
Mestna občina Celje
Št. 110/97
Ob-486
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), objavlja Mestna občina Celje
in Občina Vitanje
javni razpis
za izdelavo projekta: sanacijski program
površinskih voda in varstvenih pasov
vodnih virov v Občini Vitanje –
strokovne osnove
1. Investitor: Mestna občina Celje, Občina
Vitanje in Ministrstvo za okolje in prostor.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta: sanacijski program površinskih voda in var-

Št. 104/97-31
Ob-487
Občina Gornja Radgona objavlja na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za sanacijo plazu in izgradnjo
nadomestne ceste v Kunovi
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa:
a) sanacija plazu v Kunovi,
b) izgradnja ceste v Kunovi.
3. Orientacijska vrednost del:
a) 8,000.000 SIT,
b) 3,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 60 koledarskih dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so najugodnejše cene, roki izvedbe, najugodnejše reference in plačilni pogoji.
6. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, referencah, roku izvedbe, plačilnih pogojih in opciji ponudbe.
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7. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije na Občini Gornja Radgona, pri Ščavničar, telefon
št. 069/61-671.
8. Kompletne ponudbe z oznako: “Ponudba za sanacijo plazu v Kunovi” in “Ponudba za izgradnjo ceste v Kunovi – Ne
odpiraj” morajo oddati ponudniki do 3. 3.
1997 do 10. ure na naslov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
9. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Gornja Radgona 3. 3. 1997, ob
11. uri.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najpozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.
Občina Gornja Radgona

709). Pri priporočenih pošiljkah se bo kot čas
vložitve ponudbe upošteval čas prispetja pošiljke na naslov naročnika.
9. Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za izdelavo tkanine za letne srejce”. Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
10. Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1997
ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstropje, Šmartinska 130, Ljubljana. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo komisiji za odpiranje
ponudb predložiti pisna pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb.
Nepravilno opremljene in prepozno vložene ponudbe bo komisija za odpiranje izločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.
11. Ponudniki bodo obveščeni o odločitvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
12. Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmartinska 130 (VII. nadstropje, vložišče – soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 17. 2. do
28. 2. 1997 od 9. do 11. ure.
8. Ponudba mora biti poslana priporočeno do vključno 4. 3. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vložišče – soba 709). Pri priporočenih pošiljkah se bo kot čas vložitve ponudbe upošteval čas prispetja pošiljke na naslov naročnika.
9. Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za izdelavo tkanine za zimsko carinsko uniformo”. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.
10. Javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1997
ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstropje, Šmartinska 130, Ljubljana. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo komisiji za odpiranje
ponudb predložiti pisna pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb.
Nepravilno opremljene in prepozno vložene ponudbe bo komisija za odpiranje izločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.
11. Ponudniki bodo obveščeni o odločitvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
12. Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Št. 05-36-1674/1-97
Ob-488
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna 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) objavlja Carinska uprava Republike Slovenije
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tkanine za
letne srejce
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava
15.000 metrov tkanine za letne srejce.
3. Orientacijska vrednost razpisanega dela je 9,600.000 SIT. Pripadajoči prometni
davek je vključen v ceno.
4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, predvidoma 15. 3. 1997. Predvidena je sukcesivna dobava tkanine in sicer 10.000 m do
21. 4. 1997 in ostalo do 20. 5. 1997.
5. Dobava tkanine za letne srajce se bo
izvršila na lokacijo proizvajalca srajc.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v ponudbo – manjkajoča zahtevana dokazila in manjkajoči podatki bodo tolmačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zahtev oziroma jih ne sprejema,
– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca pogodbe,
– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanih del,
– da lahko ponudnik z navedbo reference potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,
– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrstnem redu glede na pomen v postopku ocenjevanja ponudb.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmartinska 130 (VII. nadstropje, vložišče – soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 17. 2. do
28. 2. 1997 od 9. do 11. ure.
8. Ponudba mora biti poslana priporočeno do vključno 3. 3. 1997 do 9. ure ali vročena osebno do istega roka na naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130,
Ljubljana (VII. nadstropje, vložišče – soba

Ob-489
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna 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) objavlja Carinska uprava Republike Slovenije
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tkanine za
zimsko carinsko uniformo
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava
6.000 metrov tkanine za carinsko uniformo.
3. Orientacijska vrednost razpisanega dela je 9,000.000 SIT. Pripadajoči prometni
davek je vključen v ceno.
4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, predvidoma 15. 3. 1997. Predvideni rok dokončanja del je 30. 6. 1997.
5. Dobava tkanine za zimsko carinsko
uniformo se bo izvršila na lokacijo proizvajalca carinske uniforme.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v ponudbo – manjkajoča zahtevana dokazila in manjkajoči podatki bodo tolmačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zahtev oziroma jih ne sprejema,
– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca pogodbe,
– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanega dela,
– da lahko ponudnik z navedbo reference potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,
– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrstnem redu glede na pomen v postopku ocenjevanja ponudb.

Ob-490
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna 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) objavlja Carinska uprava Republike Slovenije
javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo membrane
Gore-tex in termovarilnega traku
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je dobava
1.200 metrov membrane Gore-tex in 4.800
metrov termovarilnega traku.
3. Orientacijska vrednost razpisanega dela je 3,000.000 SIT. Stroški prevoza, carine,
pripadajoči prometni davek in provizija so
vključeni v ceno. Cene so fco skladišče proizvajalca bund v Ljubljani.
4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, predvidoma 15. 3. 1997. Predvideni rok dokončanja del je 30. 5. 1997.
5. Dobava membrane Gore-tex in termovarilnega traku se bo izvršila na lokacijo
proizvajalca bund.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
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vključeni v ponudbo – manjkajoča zahtevana dokazila in manjkajoči podatki bodo tolmačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zahtev oziroma jih ne sprejema,
– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca pogodbe,
– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanega dela,
– da lahko ponudnik z navedbo reference potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,
– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrstnem redu glede na pomen v postopku ocenjevanja ponudb.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmartinska 130 (VII. nadstropje, vložišče – soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 17. 2. do
28. 2. 1997 od 9. do 11. ure.
8. Ponudba mora biti poslana priporočeno do vključno 5. 3. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vložišče – soba 709). Pri priporočenih pošiljkah se bo kot čas vložitve ponudbe upošteval čas prispetja pošiljke na naslov naročnika.
9. Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za dobavo membrane Gore-tex in termovarilnega traku”. Na hrbtni strani mora biti
naslov ponudnika.
10. Javno odpiranje ponudb bo 5. 3. 1997
ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstropje, Šmartinska 130, Ljubljana. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo komisiji za odpiranje
ponudb predložiti pisna pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb.
Nepravilno opremljene in prepozno vložene ponudbe bo komisija za odpiranje izločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.
11. Ponudniki bodo obveščeni o odločitvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
12. Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.
Carinska uprava Republike Slovenije

3. Predvideni rok pričetka dela: 1. 3.
1997.
Predvideni rok dokončanja del: september 1998.
4. Oddaja ponudb
Ponudbe z oznako “Pravna fak.” – Ne
odpiraj! dostavite v zapečatneem ovoju na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Župančičeva 6, Ljubljana.
Rok za oddajo ponudb je 26. 2. 1997 do
10. ure (prispelost ponudbe).
5. Odpiranje ponudb bo 27. 2. 1997 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana.
6. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za
opravljanje dejavnosti),
– reference za objekte v zadnjih dveh
letih, katerih investicijska vrednost znaša
več kot 100,000.000 SIT,
– ponudbena cena z vključenim prometnim davkom (avansov ni),
– opredelitev potrebnih del pri izvedbi
svetovalnega inženiringa,
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam
kadrov, ki bodo sodelovali na nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2 in
BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva razpisa do vključno
petega dne po objavi med 9. in 12. uro v
prostorih tajništva Ministrstva za šolstvo in
šport, Službe za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference,
– kvaliteta opredelitve potrebnih del pri
izvedbi svetovalnega inženiringa,
– kadri,
– cena.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, tel. 212-838.
Ministrstvo za šolstvo in šport

– da so registrirane za opravljanje trgovske dejavnosti, in sicer:
– G/51.190 – posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov;
– G/51.700 – druga trgovina na debelo;
– G/52.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
– da imajo zaposlene delavce oziroma
pogodbene sodelavce, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje razpisane dejavnosti;
– da imajo reference s področja trženja.
Obvezna vsebina ponudbe:
1. Firma in sedež ponudnika;
2. Dokazila o pravnem statusu ponudnika (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list pri pristojni davčni upravi);
3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (odločba pristojnega
upravnega organa);
4. Seznam, strokovna usposobljenost in
reference pri ponudniku zaposlenih oseb
in/ali pogodbenih sodelavcev;
5. Bonitetno poročilo APP (za pravne
osebe) oziroma zadnja davčna napoved (z
bilanco stanja in bilanco uspeha) za samostojne podjetnike;
6. Pisne izjave ponudnika:
a) da ima oziroma da lahko zagotovi za
opravljanje razpisanih dejavnosti potrebna
finančna sredstva;
b) da bo pri zavarovalnici sklenil zavarovanje za odgovornost za škodo, ki jo lahko z opravljanjem dejavnosti povzroči tretjim osebam;
c) da bo pri zavarovalnici sklenil zavarovanje za objekt prodajno-razstavne galerije v Lendavi, Kranjčeva ulica 4, proti požaru, vlomu in drugim rizikom;
d) da bo v primeru, da bo izbran za izvajalca razpisane dejavnosti, sprejel naslednje
obveznosti:
– trženje produktov podeželja v skladu s
“Strateškim marketinškim načrtom Občine
Lendava”;
– prodaja izdelkov domače in umetne
obrti in drugih produktov podeželja v prodajno-razstavni galeriji (prodajalna na drobno) z obveznostjo, da bo pri oblikovanju
ponudbe upošteval strokovno mnenje eksperta, ki ga določi razpisovalec;
– sodelovanje pri organizaciji prireditev,
predstavitev, izobraževanj in degustacij v
skladu s programom, dogovorjenim z razpisovalcem;
– kritje stroškov tekočega vzdrževanja
objekta in materialnih stroškov (voda, elektrika, kurjava, PTT itd.);
– sodelovanje pri realizaciji razpisovalčevih aktivnosti, predvidenih z dokumenti,
navedenimi v 2. točki razpisa.
7. Predlog nadomestila, ki ga je izvajalec pripravljen plačati razpisovalcu za uporabo prostorov prodajno-razstavne galerije.
Razpisovalec bo pri odločanju presojal
ponudbe po naslednjih kriterijih:
– izpolnjevanje razpisanih pogojev;
– boniteta ponudnika;
– reference.
Rok za oddajo pisnih ponudb z zahtevanimi dokazili je 8 dni od dneva objave razpisa. Ponudbe se pošljejo v zaprti kuverti na
naslov: Razvojni center Lendava, Partizanska 46, 9220 Lendava, s pripisom: “Prijava
na javni razpis... – Ne odpiraj”.

Ob-491
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, na podlagi določil 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 svetovalnega inženiringa za
preureditev in dograditev prostora za
Pravno fakulteto v Ljubljani
1. Predmet razpisa in obseg del: izvedba
svetovalnega inženiringa za preureditev in
dograditev Pravne fakultete v Ljubljani.
2. Orientacijska vrednost celotne investicije: 650,000.000 SIT.

Št. 06/97
Ob-492
Upravni odbor Razvojnega centra občin:
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in
Turnišče objavlja naslednji
javni razpis
za izbiro izvajalca za trženje produktov
podeželja
Razpisovalec: Razvojni center občin:
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in
Turnišče, Partizanska 46, Lendava.
Predmet razpisa je izbira najprimernejšega izvajalca za:
– trženje produktov podeželja v skladu s
“Strateškim marketinškim načrtom Občine
Lendava” ter
– sodelovanje pri aktivnostih, predvidenih s projektom “Turistično-promocijski
center Lendava”.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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Javno odpiranje ponudb bo 24. 2. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Razvojnega centra v
Lendavi, Partizanska 46.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni od sprejema sklepa o
izbiri izvajalca.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na Razvojnem centru v Lendavi pri
Heleni Kramar vsak delovni dan od 8. do
14. ure oziroma na tel. št. 069/77-400 ali
069/77-392.
Razvojni center Lendava

enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z oznako ponudnika in navedbo “Ne odpiraj - ponudba za razpis za ... - skupna dokumentacija”.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 27. 2. 1997
ob 9. uri v prostorih Geodetske uprave (sejna soba) Šaranovičeva 12. Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje, sicer nimajo pravice dajati
pripombe k postopku.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, ali katerekoli drugo ponudbo.
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
12. Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

7. Rok za oddajo ponudb je 27. 2. 1997
najkasneje do 8. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako “Ne odpiraj - ponudba za razpis DOF5-97/2 - (navedba območja na katero
se ponudba nanaša)”.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 27. 2.
1997 ob 9.30 v prostorih Geodetske uprave
(sejna soba) Šaranovičeva 12. Predstavniki
ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje, sicer nimajo pravice dajati
pripombe k postopku.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, ali katerekoli drugo ponudbo.
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
12. Prepozne, nepravilno opremljene,
nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo na neresničnih navedbah ali
podatkih.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Ob-493
Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za izdelavo digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 (DOF 5)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog :
2.1 Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 za območje Gorenjske do
40 listov,
2.2 Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 za območje Štajerske do 20
listov.
Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo na posameznem ali obeh razpisanih območjih hkrati.
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 9. in 15. uro na naslovu:
Geodetska uprava, Šaranovičeva 12, Ljubljana, po predhodni najavi po telefonu: (061)
178 48 12 (Janez Oven).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je :
pod točko 2.1 – 6,000.000 SIT,
pod točko 2.2 – 3,000.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo:
do 1. 5. 1997 pod točko 2.1,
do 1. 6. 1997 pod točko 2.2.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogoji - tč. 1).
Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Rok za oddajo ponudb je 27. 2. 1997
najkasneje do 8. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih
območij posebej v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj - ponudba
za razpis - DOF5-97/1 - (navedba območja
na katero se ponudba nanaša)”.
V primeru, da ponudnik kandidira za izvedbo razpisanih območij hkrati, zadostuje,
da podatke oziroma dokumente, zahtevane
v razpisni dokumentaciji (I.del - Razpisni
pogoji) pod točko 1, allinee 1-5, predloži le

Ob-494
Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za izdelavo digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 (DOF 5)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednje
naloge:
2.1 Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 za območje OGU Slovenj
Gradec do 50 listov.
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 9. in 15. uro na naslovu:
Geodetska uprava, Šaranovičeva 12, Ljubljana, po predhodni najavi po telefonu:
061/178-48-12 (Janez Oven).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je:
pod točko 2.1, 7,500.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
1. 5. 1997.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora
vsebovati vse elemente, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogoji - tč.1).
Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

Št. 353-19/96
Ob-495
Na podlagi 13. člena odloka o koncesiji
za opravljanje določenih gospodarskih služb
(Ur. l. RS, št. 57/96) ter v skladu z odredbo
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Lenart
javni razpis
za podelitev koncesije za urejanje javnih
poti (ulic in nekategoriziranih cest v
centralnih naseljih ter parkirišč),
površin za pešce (hodniki, pešpoti) in
zelenih površin (javnih parkov, nasadov,
drevoredov, zelenic z otroškimi igrišči in
drugih podobnih javnih površin) v
Občini Lenart
1. Koncendent: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
2. Predmet koncesije je opravljanje dejavnosti:
a) javne snage in čiščenja ulic in drugih
javnih poti, površin za pešce in drugih javnih površin,
b) urejanje ulic in drugih javnih poti, površin za pešce in drugih javnih površin,
c) urejanje javnih parkov, nasadov, drevoredov, zelenic, otroških igrišč in drugih
podobnih javnih površin.
3. Območje koncesije: mesto Lenart in
centri krajevnih skupnosti.
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4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas, pri
čemer je najkrajša doba trajanja dve leti.
Doba trajanja koncesije bo določena v koncesijski pogodbi.
5. Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev po točki b)
4. člena odloka o koncesiji za opravljanje
določenih gospodarskih služb, cenik storitev, osnutek koncesijske pogodbe in obrazce BON-1, BON-2 oziroma BON-3 ter izjavo ponudnika, da bo prevzel ob sklenitvi
koncesijske pogodbe podizvajalce dosedanjega izvajalca.
Ponudnik lahko ponudi opravljanje vseh
razpisanih dejavnosti ali samo čiščenje in
vzdrževanje ali zimsko službo.
6. Razpisno dokumentacijo (podrobnejši
popis površin in obseg del) za izdelavo ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v sobi št. 8/I, ali 29/II,
vsak dan od 7. do 9. ure.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev in način letnega usklajevanja cen (indeks cen IGM, itd.),
– dokazila o izpolnjevanju bistvenih pogojev po točki b) 4. člena odloka o koncesiji
za opravljanje določenih gospodarskih
služb,
– reference o dosedanjem delu na področju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta – elaborata o opravljanju
dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela in tehnične opremljenosti ter v elaboratu
predvideno sodelovanje čim večjega števila
podizvajalcev (s tovornimi vozili, gradbeno
in drugo mehanizacijo, ipd.) iz Občine Lenart,
– višina letnega nadomestila za pridobitev koncesije, izraženega v odstotku od
vrednosti potrjenih računov oziroma situacij,
– ponujeni čas za opravljanje koncesije,
– plačilni pogoji (daljši rok za plačilo
opravljenih storitev, možnost in ugodnejši
pogoji kreditiranja ipd.),
– druge morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncendentu,
– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis za
koncesijo za opravljanje dejavnosti urejanja
javnih poti, površin za pešce in zelenih površin” je potrebno dostaviti v zapečateni
kuverti v roku 30 dni od objave tega razpisa
na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slov. gor.
9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan.
10. O izbiri koncesionarja bo, po predhodnem soglasju občinskega sveta, odločil
koncendent z upravno odločbo, najkasneje
v 30 dneh po odpiranju ponudb.
11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Lenart,
tel. št. 062/724-205 (int. 10 ali 49).
12. Občina Lenart si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. Ob tem lahko določi, da se razpis
ponovi ali da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.

Št. 353-19/96
Ob-496
Na podlagi 13. člena odloka o koncesiji
za opravljanje določenih gospodarskih služb
(Ur. l. RS, št. 57/96) ter v skladu z odredbo
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Lenart
javni razpis
za podelitev koncesije za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka (dimnikarsko
službo)
1. Koncendent: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
2. Predmet koncesije je opravljanje dejavnosti vzdrževanja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.
3. Območje koncesije: Občina Lenart.
Koncesija se bo podelila za območje celotne občine ali po posameznih delih.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas, pri
čemer je najkrajša doba trajanja dve leti.
Doba trajanja koncesije bo določena v koncesijski pogodbi.
5. Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev po točki c)
4. člena odloka o koncesiji za opravljanje
določenih gospodarskih služb, cenik dimnikarskih storitev, osnutek koncesijske pogodbe in obrazce BON-1, BON-2 oziroma
BON-3 ter izjavo ponudnika, da bo prevzel
ob sklenitvi konecijske pogodbe za nedoločen čas delavce dosedanjega izvajalca.
6. Razpisno dokumentacijo (število gospodinjstev, število stanovanjskih enot, od
tega v individualnih hišah in večstanovanjskih hišah) za izdelavo ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo
na Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart
v sobi št. 8/I, ali 29/II, vsak dan od 7. do 9.
ure.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev in način letnega usklajevanja cen (indeks cen IGM, itd.),
– dokazila o izpolnjevanju bistvenih pogojev po točki c) 4. člena odloka o koncesiji
za opravljanje določenih gospodarskih
služb,
– reference o dosedanjem delu na področju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,
– kvaliteta in realnost predloženega elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela in tehnične opremljenosti in sposobnosti vodenja katastra kurilnih naprav,
– višina letnega nadomestila za pridobitev koncesije, izraženega v odstotku od
vrednosti potrjenih računov oziroma situacij,
– ponujeni čas za opravljanje koncesije,
– plačilni pogoji (daljši rok za plačilo
opravljenih storitev, ipd.),
– druge morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncendentu,
– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za opravljanje dimnikarske službe” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku 30 dni od objave tega razpisa na

naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slov. gor.
9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan.
O kraju, datumu in uri odpiranja ponudb
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.
10. O izbiri koncesionarja bo, po predhodnem soglasju občinskega sveta, odločil
koncendent z upravno odločbo, najkasneje
v 30 dneh po odpiranju ponudb.
11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Lenart,
tel. št. 062/724-205 (int. 10 ali 49).
12. Občina Lenart si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. Ob tem lahko določi, da se razpis
ponovi ali da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.
Št. 353-19/96
Ob-497
Na podlagi 13. člena odloka o koncesiji
za opravljanje določenih gospodarskih služb
(Ur. l. RS, št. 57/96) ter v skladu z odredbo
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Lenart
javni razpis
za podelitev koncesije za vzdrževanje in
varstvo lokalnih cest v Občini Lenart
1. Koncendent: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
2. Predmet koncesije je opravljanje dejavnosti vzdrževanja (letno in zimsko) in
varstva lokalnih cest.
3. Območje koncesije: Občina Lenart.
Koncesija se bo podelila za območje celotne občine ali po posameznih delih ali skupin lokalnih cest.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas, pri
čemer je najkrajša doba trajanja dve leti.
Doba trajanja koncesije bo določena v koncesijski pogodbi.
5. Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev po točki a)
4. člena odloka o koncesiji za opravljanje
določenih gospodarskih služb, cenik storitev, osnutek koncesijske pogodbe in obrazce BON-1, BON-2 oziroma BON-3 ter izjavo ponudnika, da bo prevzel ob sklenitvi
koncesijske pogodbe podizvajalce dosedanjega izvajalca.
6. Razpisno dokumentacijo (seznam lokalnih cest, dolžina, stanje cestišč in objektov ter predviden obseg in vrste storitev) za
izdelavo ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v sobi št.
8/I, ali 29/II, vsak dan od 7. do 9. ure.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev in način letnega usklajevanja cen (indeks cen IGM, itd.),
– dokazila o izpolnjevanju bistvenih pogojev v zvezi z vzdrževanjem in varstvom
lokalnih cest po točki a) 4. člena odloka o
koncesiji za opravljanje določenih gospodarskih služb,
– reference o dosedanjem delu na področju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta – elaborata o opravljanju
dejavnosti z vidika kadrov, organizacije de-
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la, tehnične opremljenosti, sposobnosti vodenja registra, finančno-operativnega in razvojnega vidika ter v elaboratu predvideno
sodelovanje čim večjega števila podizvajalcev (s tovornimi vozili, gradbeno in drugo
mehanizacijo, ipd.) iz Občine Lenart,
– višina letnega nadomestila za pridobitev koncesije, izraženega v odstotku od
vrednosti potrjenih računov oziroma situacij,
– ponujeni čas za opravljanje koncesije,
– plačilni pogoji (daljši rok za plačilo
opravljenih storitev, možnost in ugodnejši
pogoji kreditiranja ipd.),
– druge morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncendentu, zlasti v primeru,
če se koncesija podeli za vse lokalne ceste
na območju občine,
– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za vzdrževanje in varstvo lokalnih cest” je potrebno dostaviti v zapečateni
kuverti v roku 30 dni od objave tega razpisa
na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slov. gor.
9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan.
O kraju, datumu in uri odpiranja ponudb
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.
10. O izbiri koncesionarja bo, po predhodnem soglasju občinskega sveta, odločil
koncendent z upravno odločbo, najkasneje
v 30 dneh po odpiranju ponudb.
11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Lenart,
tel. št. 062/724-205 (int. 10 ali 49).
12. Občina Lenart si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. Ob tem lahko določi, da se razpis
ponovi ali da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.
Občina Lenart
Št. 403-239/95-0006-05
Ob-499
Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij s sedežem v Ljubljani, Župančičeva 3, objavlja na podlagi zakona o proračunu (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
naslednji
javni razpis
za izbor najemodajalca prostorov za
nastanitev udeležencev izvajanje
usposabljanja delavcev Uprave
Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij
I. Predmet razpisa je izbor najugodnejšega ponudnika za oddajo prostorov in logističnih storitev za izvajanje usposabljanje
zaposlenih v Upravi Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij.
II. Naročnik za izvajanje išče prostore
oziroma lokacijo, ki naj izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je v dosegu javnih prevoznih sredstev,
– da ima na razpolago prenočitvene
zmogljivosti v največ dvoposteljnih sobah,
– da ima popolno oskrbo s hrano,
– da ima na razpolago še naslednje prostore:
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– prostor za skupne sestanke za do 50

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevane dokumentacije in podatkov bo naročnik
izločil iz nadaljnje obravnave.
O odločitvi oziroma izboru bodo vsi ponudniki obveščeni pisno v 45 dneh po odpiranju ponudb.

oseb,
– 3 manjše prostore za do 15 oseb,
– prostor za izvajanje pouka samoobrambe v minimalni izmeri 15 × 20 m,
višina stropa 3 m, primerno zračenje,
– trim kabinet ali fitnes.
III. Naročnik bi navedene usluge glede
na razpoložljiva proračunska sredstva koristil v okvirni skupni vsoti 4–5 mesecev na
leto, pri čemer se bi 3–4 mesece usposabljanja odvijalo neprekinjeno, ostalo pa občasno v nekajdnevnih terminih.
Usposabljanje se bi izvajalo okvirno v
mesecih od februarja do maja in od oktobra
do decembra.
Naročnik potrebuje navedene zmogljivosti za obdobje najmanj 5 let.
Podrobnejše podatke lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. št.
061/17-85-256, Božidar Peteh.
IV. Pisna ponudba – prijava na razpis –
mora vsebovati:
– točen naslov podjetja, odgovorno osebo in kopijo dokazila o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,
– BON obrazce 1 in 2,
– natančno predstavitev lokacije in konkretnega objekta s posameznimi zahtevanimi prostori; zaželjeno je, da ponudnik tekstualnemu opisu priloži tudi morebitni slikovni material, ki prikazuje objekt v celoti
kakor njegove prostore,
– ceno penzionske storitve na eno osebo
za leto 1997,
– cena uporabe posameznih prostorov na
eno uro za leto 1997.
V. Z izbranim dobaviteljem bo sklenjena krovna pogodba za daljše obdobje, ki pa
za naročnika ne bo obvezujoča.
Za izvedbo posameznih sklopov izobraževanja bodo sklenjene konkretne pogodbe.
VI. Plačilni pogoji: v skladu z zakonom
o izvrševanju proračuna.
VII. Merila in kriteriji za ugotavljanje
sposobnosti:
– primernost za izvajanje začrtanega programa usposabljanja,
– cena penzionskih in drugih storitev,
– ugodnejša lega lokacije,
– dodatni bonusi in druge ugodnosti dobavitelja.
VIII. Prijave na razpis morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Uprava
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, ali oddane osebno v vložišču naročnika
na istem naslovu.
Prijave morajo prispeti na navedeni naslov do 21. 3. 1997 do 14. ure.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika ter
z napisom: “Ne odpiraj – javni razpis –
UIKS – izobraževanje”.
Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1997
ob 9. uri v sejni sobi naročnika (Župančičeva 3, II. nadstropje). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja
prijav, morajo osebno predložiti pismeno
pooblastilo odgovorne osebe ponudnika za
zastopanje.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene ponudnikom.

Št. 403-239/95-0006-05
Ob-500
Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij s sedežem v Ljubljani, Župančičeva
3, objavlja na podlagi zakona o proračunu
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) naslednji
javni razpis
za izbor dobavitelja
I. Predmet razpisa je nakup in montaža
elementov za razširitev brezžičnega internega klicnega sistema znamke Siemens-Tateco v zavodih za prestajanje kazni zapora
in sicer: dobava, montaža, programiranje in
predajo v uporabo:
– 25 kosov aparatov U920 z vgrajenimi
dodatnimi panic stikali,
– 3 kosov alarmnih modulov AM 32 v
kompletu z napajanjem,
– 120 stikal za zvonec.
II. Podrobnejše podatke o delovnih frekvencah in drugih tehničnih zahtevah naročnika dobite na tel. št. 061/17-85-256, Božidar Peteh.
III. Okvirna vrednost razpisanega blaga
znaša 9,000.000 SIT. V tej ceni niso vključena morebitna groba montažna dela in instalacijski material.
IV. Naročnik bo sklenil z izbranim dobaviteljem pogodbe za posamezne zavode.
V. Rok dobave: sukcesivno tekom celega leta.
VI. Pisna ponudba mora vsebovati:
– konkretno ponudbo za navedeno blago, pri čemer je potrebno upoštevati:
– da je montaža predvidena v 3 zavodih (Celje, Maribor in Dob), v enem
(Ljubljana) pa samo dostava aparatov in
njihovo programiranje,
– da v ponudbi ni vključeno: polaganje kablov in groba montaža stikal, kar bo
naročnik opravil v lastni režiji po načrtih
izbranega dobavitelja;
– točen naslov podjetja, odgovorno osebo in kopijo dokazila o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,
– BON obrazce 1 in 2,
– podatke o podjetju: število zaposlenih;
podatke o lastni organizaciji servisni mreži
s podatki o številu ter vrsti in stopnji izobrazbe serviserjev.
VII. Plačilni pogoji: 30 dni po izstavitvi
računa in sicer:
– 60% vrednosti pogodbe po izvedeni
montaži, zagonu sistema in materialnem
prevzemu,
– 40% vrednosti 30 dni po uspešnem delovanju sistema in predaji tehnične dokumentacije.
VIII. Merila in kriteriji za ugotavljanje
sposobnosti:
– cena,
– dodatni bonusi in druge ugodnosti dobavitelja,
– organizirana servisna mreža,
– reference.
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IX. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana ali oddane osebno v vložišču naročnika na istem
naslovu.
Prijave morajo prispeti na navedeni naslov do 21. 3. 1997 do 14. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
ter z jasno vidnim napisom: “Ne odpiraj –
javni razpis – UIKS”.
Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1997
ob 9. uri v sejni sobi naročnika (Župančičeva 3, II. nadstropje). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja
prijav, morajo osebno predložiti pismeno
pooblastilo odgovorne osebe ponudnika za
zastopanje.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene take ponudnikom.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevane dokumentacije in podatkov bo naročnik
izločil iz nadaljnje obravnave.
O odločitvi oziroma izboru bodo vsi ponudniki obveščeni pisno v 30 dneh po odpiranju ponudb.

tehničnimi podrobnostmi, obvezno pa s podatki o možnostih in vrstah neželjenih alarmov in načinu njihovega zmanjševanja oziroma izogibanja,
– podatke o proizvajalcih naprav.
VII. Plačilni pogoji: 30 dni po izstavitvi
računa in sicer:
– 60% vrednosti pogodbe po izvedeni
montaži, zagonu sistema in tehničnem prevzemu sistema s strani pooblaščene institucije,
– 40% vrednosti 30 dni po uspešnem delovanju sistema in predaji tehnične dokumentacije.
VIII. Merila in kriteriji za ugotavljanje
sposobnosti
– tehnična primernost za pogoje zavodov za prestajanje kazni zapora,
– prednost ima ponudnik z večjim odstotkom vgrajenih in proizvedenih domačih
delov naprav,
– dodatni bonusi in druge ugodnosti dobavitelja,
– organizirana servisna mreža,
– reference.
IX. Prijave na razpis morajo biti poslane
priporočeno po pošti na naslov: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana ali
oddane osebno v vložišču naročnika na istem naslovu.
Prijave morajo prispeti na navedeni naslov do 21. 3. 1997 do 14. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
ter z jasno vidnim napisom: “Ne odpiraj –
javni razpis – UIKS – POŽAR”.
Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1997
ob 9. uri v sejni sobi naročnika (Župančičeva 3, II. nadstropje). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja
prijav, morajo osebno predložiti pismeno
pooblastilo odgovorne osebe ponudnika za
zastopanje.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene take ponudnikom.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevane dokumentacije in podatkov bo naročnik
izločil iz nadaljnje obravnave.
O odločitvi oziroma izboru bodo vsi ponudniki obveščeni pisno v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Škocjanu v skupni vrednosti razpoložljivih
sredstev 60.000 ECU. Gombačeva domačija je predvidena, kot eden od informativnih
centrov bodočega Kraškega parka.
Ponudniki se lahko prijavijo samo na razpis v celoti. Ponujeni material mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih specifikacijah.
Material mora biti dostavljen na naslov:
Gombačeva domačija, Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija.
2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za ponudbe predstavljajo naslednji dokumenti v angleščini:
1. Navodila ponudnikom za pogodbe o
nakupu.
2. Posebni razpisni pogoji za pogodbe o
nakupu.
3. Tehnične specifikacije.
4. Predračun.
5. Splošna pravila za ponudnike in sklenitev pogodbe o nakupu.
Ti dokumenti sestavljajo popolno razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče dobiti na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, Slovenije, kontaktna oseba:
Dimitrij Pur, telefon: (386) 61 1785 305,
faks: (386) 61 224 548.
Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov za razpisno dokumentacijo morajo prispeti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje v roku 8 dni od dneva objave
tega obvestila v Uradnem listu RS.
3. Oddajanje prijav
Prijave v angleščini morajo biti dostavljene najkasneje do 3. 3. 1997 do 12. ure po
lokalnem času na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Na kuvertah mora biti označba: Ne odpiraj – za razpis: “TIMAV: Kraški park”.
Odpiranje ponudb bo 6. 3. 1997 ob 12.
uri po lokalnem času na istem naslovu.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 403-239/95-0006-05
Ob-501
Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij s sedežem v Ljubljani, Župančičeva
3, objavlja na podlagi zakona o proračunu
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) naslednji
javni razpis
za izbor dobavitelja s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo in
montažo požarno signalnih naprav
I. Predmet razpisa je izbor dobavitelja in
monterja požarnih signalnih naprav za potrebe zavodov za prestajanje kazni zapora.
II. Naročnik išče dobavitelja in monterja
požarnih signalnih naprav z naslednjo konfiguracijo:
– senzorji na dim; po možnosti iz materiala, ki je odporen na udarce,
– centrale v konfiguraciji od 50 do 300
vhodov; centrala mora imeti izhod RS232
za prenos signala na interni klicni sistem.
Predivdoma bi se montaža naprav izvršila v 7 zavodih za prestajanje kazni zapora in
6 oddelkih zavodov do l. 1999.
Podrobnejše podatke lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. št.
061/17-85-256, Božidar Peteh.
III. Okvirna vrednost razpisanega blaga
znaša 10,000.000 SIT.
IV. Naročnik bo sklenil z izbranim dobaviteljem pogodbe za posamezne zavode.
VI. Pisna ponudba – prijava na razpis –
mora vsebovati:
– točen naslov podjetja, odgovorno osebo in kopijo dokazila o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,
– BON obrazce 1 in 2,
– podatke o podjetju: število zaposlenih;
podatke o lastni organizaciji servisni mreži
s podatki o številu ter vrsti in stopnji izobrazbe serviserjev,
– natančno predstavitev požarno signalnih naprav (centrale in senzorji) z vsemi

Ob-502
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo
za okolje in prostor v imenu komisije Evropske Unije za projekt TIMAV: Kraški park
SL – 9403.02.01-03 financiran iz sredstev
PHARE v okviru Programa prekomejnega
sodelovanja v Sloveniji objavlja
ponovni razpis
za nabavo opreme za informativni
center Gombačeva domačija v Škocjanu
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in pravne osebe iz držav članic Evropske unije in iz držav, udeleženih v
programu PHARE, ki dobavljajo blago z
izvorom v treh državah.
1. Predmet
Objavlja se razpis za nabavo opreme za
informativni center Gombačeva domačija v

The Government of the Republic of Slovenia, Ministry of Environment and Physical Plannig, on behalf of the European Commision for project TIMAV: Karst park SL
9403.02.01-03 financed from PHARE funds
in the framework of Cross-border Programme in Slovenia, invites
Repeated Tenders
for the Provision of Equipment for the
Information Centre Gombačeva
domačija (Gombač’s native home) in the
Village of Škocjan
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE programme who offer to supply goods originating from those countries.
1. Subject
Invitation to tender for the provision
equipment for the information centre Gombačeva domačija (Gombač’s native home)
in the village of Škocjan. Total budget available for this contract amounts to 60.000
ECU. Gombač’s native home is going to be
one of information centres in the planed
Karst Park.
Any tenderer may tender only for all of
the lots. The supplies tendered must fully
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conform with the detailed description set
out in the Technical Specifications.
The supplies must be delivered to the
following address: Gomačeva domačija
(Gombač’s nativ home), Škocjan 2, 6215
Divača, Slovenia.
2. Tender dossier
The following documents in English are
issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Supply
Contracts.
2. Special Tender Conditions for Supply
Contracts.
3. Technical Specifications.
4. Schedule of Prices.
5. General Regulations for Tenders and
the Award of Supply Contracts.
These documents constitute the complete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request from: Ministry of Environment and Physical Planning, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenia, Contact person: Mr. Dimitrij Pur.
Phone: (386) 61 1785 305, Fascimile
(386) 61 224 548.
Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest 8 days
after publication of this announcement in
the Official Gazette.
3. Submission of tenders
Tenders in English must be submited, at
the latest on Monday 3 March 1997, (12.00)
local time, at: Ministry of Environment and
Physical Planning, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana, Slovenia.
The envelope has be marked: Do not
open – for tender: “TIMAV: Kraški Park”.
They will be opened in publikc session on
6 March 1997, (12.00) local time at the
same address.
Ministry of Environment and Physical
Planning

– garancija za strokovno in zanesljivo
izvedbo,
– kadrovska in tehnična usposobljenost
ponudnika,
– boniteta ponudnika,
– reference in uspešnost ponudnika na
podobnih delih,
– predlog zaščite pred motenjem okolja
v času izvedbe vrtine,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Razpisne pogoje lahko interesenti
dvignejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro
na Občini Kranjska gora, Kolodvorska 1a,
Kranjska gora pri Darji Radić, kjer lahko
dobijo tudi vse potrebne informacije v zvezi
s ponudbo, telefon: 064/881-846.
6. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudbe je 30. dan od
dneva objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora.
Ponudba mora biti v zaprti in zapečateni
ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba vrtina Kranjska Gora”.
7. Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
isti dan ob 12.30 v sejni sobi Občine
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.
Pooblaščenci pravnih oseb morajo imeti
s seboj pooblasitlo.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Naročnik ima pravico izbrati najugodnejšega in ne nujno najcenejšega ponudnika. Prav tako si pridržuje pravico, da v primerih utemeljenih razlogov ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
Občina Kranjska Gora

4. Ustanova, ki bo opravljala letalsko
umerjanje naših navigacijskih naprav, mora
biti pripravljena na opravljanje del 14 dni
po podpisu pogodbe. Predvideno obdobje
opravljanje teh del je eno leto z možnostjo
podaljšanja.
5. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ustanove,
– spričevalo pooblaščene upravno-administrativne enote o ponudnikovem pravnem
statusu in njegovi dejavnosti (ne starejše od
treh mesecev),
– referenco banke o finančnem stanju
ponudnika (ne starejšo od 30 dni),
– fiksno skupno ceno ure letalskega
umerjanja (cena najema letala, osebja, naprav za umerjanje in goriva vključno z vsemi dodatnimi stroški),
– fiksno skupno ceno letalskega umerjanja za obdobje enega leta (cena najema letala, osebja, naprav za umerjanje in goriva
vključno z vsemi dodatnimi stroški) in plačilne pogoje (minimalno 30 dni ali več po
vsakem opravljenem letalskem umerjanju),
– fiksno skupno ceno ure letalskega
umerjanja v primeru nepričakovane zahteve
po letalskem umerjanju (cena najema letala,
osebja, naprav za umerjanje in goriva
vključno z vsemi dodatnimi stroški),
– popust za dvo ali večletno pogodbo,
– osnutek pogodbe vključno s plačilnimi
pogoji,
– reference pri podobnih delih (letalsko
umerjanje-splošno + CAT III),
– izjavo ponudnika, da bo letalsko umerjanje izvedel v skladu s priporočili ICAO in
Eurocontrol,
– čas veljavnosti ponudbe.
Tehnični del:
– splošni opis procedur in metodologije
letalskega umerjanja,
– možnost spremljanja parametrov med
letalskim umerjanjem (on line),
– možnost letalskega umerjanja ponoči,
– nominalno število preletov, potrebnih
za umeritev navigacijske naprave (za vsako
napravo posebej),
– minimalni čas, potreben za umeritev
navigacijske naprave (za vsako napravo posebej),
– čas, ki ga potrebuje letalo za letalsko
umerjanje za letenje od matičnega letališča
do letališča Bnik,
– najslabše vremenske razmere (horizontalna in vertikalna vidljivost, hitrost vetra),
v katerih je še možno opravljanje letalskega
umerjanja,
– potek letnega in rutinskega letalskega
umerjanja,
– opis aparatur, s pomočjo katerih opravljate letalsko umerjanje,
– število skupin za letalsko umerjanje,
– število ljudi v skupini za letalsko umerjanje,
– namembnost letala (za letalsko umerjanje ali še druge namene),
– dosegljivost skupine in letala za letalsko umerjanje v primeru nepričakovane zahteve po letalskem umerjanju (najdaljši odzivni čas),
– osnutek poročila o opravljenem letalskem umerjanju.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– čas, ki je potreben za umerjanje navigacijskin naprav,

Ob-503
Na podlagi odredbe o postopku za urejanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja Občina
Kranjska Gora
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
raziskovalno kaptažne vrtine v Kranjski
Gori
1. Splošni podatki
Naročnik: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska gora.
Lokacija: Kranjska gora.
2. Predmet razpisa: izvedba raziskovalno kaptažne vrtine v Kranjski Gori, globine
1700 m, z možnostjo poglobitve do 2200 m.
Predviden začetek izvedbe del je v času
od:
28. 3. do 28. 6. 1997 ali od
1. 9. do 15. 12. 1997.
3. Orientacijska vrednost: 63,000.000
SIT.
4. Kriteriji za izbiro:
– ponujena cena in fiksnost cene,
– plačilni pogoji (sofinanciranje, udeležba v riziku raziskav),
– rok za izvedbo del,

Ob-504
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za zračno plovbo, Ljubljana, Kotnikova 19a objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca letalskega umerjanja
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: letalsko umerjanje
naslednjih navigacijskih naprav:
– GONIOMETER-LJB,
– GONIOMETER-MAR,
– GONIOMETER-PZ,
– ILS-LJB CAT III,
– ILS-MAR CAT I,
– NDB-KAM,
– NDB-ILB,
– NDB-MEL,
– NDB/L-MI,
– NDB/L-MR,
– NDB/L-PZ,
– NDB/L-MG,
– VOR/DME-DOL,
– VOR/DME-ILB,
– PAPI-MAR,
– PAPI-LJB.
3. Predvidena vsota letalskega umerjanja za obdobje enega leta: 24,000.000 SIT,
tj. 135.800 ECU.
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– cena (cena ure letalskega umerjanja z
vsemi dodatnimi stroški, skupna cena letalskega umerjanja z vsemi dodatnimi stroški)
in plačilni pogoji (popusti, fiksnost cen),
– reference pri podobnih delih (letalsko
umerjanje),
– oddaljenost skupine in letala za letalsko umerjanje do letališča na Brniku,
– dosegljivost skupine in letala za letalsko umerjanje v primeru nepričakovane zahteve po letalskem umerjanju (najdaljši odzivni čas),
– ustrezna opremljenost skupine (tip letala, vrsta opreme v letalu in na tleh) za
izvajanje letalskega umerjanja,
– celovitost ponudbe,
– znanje slovenskega ali angleškega jezika.
7. Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana v zapečatenih kuvertah in z vidno oznako “Ponudba za javni razpis za letalsko umerjanje –
Ne odpiraj!” najkasneje do 11. 3. 1997, do
14. ure. Ponudbe so lahko vročene do istega
roka v vložišču Uprave RS za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana. Ponudbe, poslane po pošti, morajo prispeti v vložišče URSZP do zgoraj navedenega roka.
8. Odpiranje ponudb bo javno in sicer
12. 3. 1997 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
9. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo vsak delovni dan na tel. št. (+386 61)
1734-700 ali 1734-777. Kontaktna oseba je
Srečko Janša.
10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Uprava Republike Slovenije za zračno
plovbo

– NDB-MG,
– VOR/DME-DOL,
– VOR/DME-ILB,
– PAPI-LJB,
– PAPI-MAR.
3. Estimated value of flight inspections/calibration for a one-year period:
24,000.000 SIT, i.e. 135.800 ECU.
4. The flight inspection institution shall
be able to commence flight inspections/calibration 14 days after signing of the contract.
The expected duration of the service: one
year with the possibility of an extension of
the contract.
5. The tender shall comprise:
– title and address of the institution,
– certificate, issued by an authorised amninistrative body, of the tenderer’s legal status and activity (not older than 3 months),
– bank reference regarding the financial
position of the tenderer (not older than 30
days),
– total firm price per hour (the price of
hiring the plane, personnel, equipment and
gasoline including all additional costs),
– total firm price fot a one-year service
(the price of hiring the plane, personnel,
equipment and gasoline including all additional costs) and the terms of payment (minimum of 30 days or longer after each flight
inspection/calibration),
– total firm price per hour (the price of
hiring the plane, personnel, equipment and
gasoline including all additional costs) of
your service at an unexpected time,
– any discount for a two year or longer
service,
– draft agreement, including the terms
of payment,
– references concerning flight inspecitons/calibration (general + CAT III),
– statement that the flight inspections/calibration institution is going to comply with
ICAO and Eurocontrol recommendations,
– period of validity of the tender.
Technical part:
– general description and methodology
of flight inspections/calibration of each navigation instrument,
– possibiliy of observation of navigation
parameters during flight inspections/calibration (on line),
– possibility of performance of flight inspections/calibration at night,
– nominal number of flights needed for
flight inspections/calibration of each navigation instrument,
– minimal duration of flight inspections/calibration of each navigation instrument,
– ferry time,
– minimal weather conditions (wind, horizontal and vertical visibility) for flight inspections/calibration of each navigation instrument,
– procedure for annual and routine flight
inspections/calibration,
– equipment used for earth and flight inspections/calibration,
– number of groups performing flight
inspections/calibration,
– number of people in each group,
– the use of aircraft performing flight
inspections/calibration (only for flight inspections/calibration or for other puroposes),

– availability of your service at an unexpected time (the longest response time),
– draft report on flight inspections/calibration.
6. Measures for the selection of the most
favourable tender:
– duration of flight inspections/calibration of each navigation instrument,
– price (price per hour including all additional costs and price of the whole service
including all additional costs) and the terms
of payment (discounts, firm prices),
– references concerning flight inspections/calibration,
– the distance from the location of aircraft and personnel to Aerodrome Brnik,
– availability of your service at an unexpected time (the longest response time),
– equipment used for flight inspections/calibration (type of aircraft, type of
equipment on an aircraft and on the ground),
– integrity of the tender,
– knowledge of Slovenian or English language.
7. The tenders, including all necessary
documentation, shall be submitted to: Republic of Slovenia, Ministry of Transport
and Communications, Civil Aviation Authority, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana in
sealed envelopes bearing the inscription:
“Public tender for flight inspection/calibration – don’t open!” by 11 March 1997, at
2.00 PM at the latest. The tenders can also
be personally delivered to the mail room in
the premises of the Civil Aviation Authority
of the Republic of Slovenia, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana by the same time. The tenders sent by mail shall be accepted in the
mail room in the CAA’s premises by the
above time limit.
8. The opening of tenders will be public
and will take place on 12 March 1997 at
10.00 AM in the conference room in the
premises of the Civil Aviation Authority of
the Republic of Slovenia. The representatives of tenderers participating at the opening
shall be requested to present written authorisation for presentation.
9. For further information please contact
Mr Srečko Janša (phone numbers: (+386 61)
1734-700 or 1734-777).
10. The tenderers shall be notified of the
selection within 15 days from the opening
of tenders.
Civil Aviation Authority of the
Republic of Slovenia

Pursuant to the Budget Fulfilment Act of
the Republic of Slovenia (Off. G. RS, No.
5/96) and the Order on the procedure for
implementing the public offical invitation
for tenders (Off. G. RS, No. 28/93 and
19/94), Republic of Slovenia, Ministry of
Transport and Communication, Civil Aviation Authority, 1000 Ljubljana, Kotnikova
19a announces
Public Offical Invitation
for Tenders for Flight
Inspections/Calibration
1. Investor: Civil Aviation Authority of
the Republic of Slovenia, Kotnikova 19a,
Ljubljana.
2. Tender subject: Flight Inspections/Calibration of the following navigation instruments:
– VDF-LJB,
– VDF-MAR,
– VDF-PZ,
– ILS-LJB CAT III,
– ILS-MAR CAT I,
– NDB-KAM,
– NDB-ILB,
– NDB-MEL,
– NDB-MI,
– NDB-MR,
– NDB-PZ,

Razne objave
Ob-459
Na podlagi 15. člena odloka o koncesiji
za urejanje in vzdrževanje letnega kopališča v Ormožu (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 18/96) objavlja Občina Ormož
javni razpis
za podelitev koncesije za urejanje in
vzdrževanje letnega kopališča v Ormožu
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1. Koncendent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6.
2. Predmet razpisa: koncesija za urejanje in vzdrževanje letnega kopališča v Ormožu.
3. Območje koncesije: Občina Ormož.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas. Doba trajanja se bo določila v koncesijski pogodbi.
5. Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev po 3. členu
odloka o koncesiji za oskrbo s pitno vodo in
čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Ormož (Uradni vestnik
Občin Ormož in Ptuj, št. 18/96), osnutek
koncesijske pogodbe in obrazce BON 1,
BON 2 in BON 3.
6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska cesta 6, v sobi št. 6, vsak dan od
7. do 9. ure.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost ponudnika za
opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– reference o dosedanjem delu na področju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,
– višin letnega nadomestila za pridobitev koncesije,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncendentu,
– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za urejanje in vzdrževanje letnega kopališča v Ormožu”, je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku 45 dni od
objave tega razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan. O
kraju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo
vsi ponudniki pisno obveščeni.
10. O izbiri koncesionarja bo, po predhodnem soglasju občinskega sveta, odločil
koncendent z upravno odločbo najkasneje v
30 dneh po odpiranju ponudb.
11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Ireni Meško Kukovec ali Dragi Bočko –
Žižek, tel. št. 062/701-041.
Občina Ormož

tev na seznam le za konkretne osebe zaposlene v gospodarski družbi, zavodu ali pri
samostojnem podjetniku. Fizične osebe, ki
bodo prijavljene na ta poziv morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– da imajo v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov diplomirani inženir,
stroke navedene v 29. členu ZGO ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo visokošolske organizacije. Slednje ne velja za diplome in javne
listine iz 100. f člena ZGO;
– da imajo opravljen strokovni izpit po
ZGO in
– da imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj na svojem delovnem področju.
Vloge morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev ter reference – seznam objektov in naprav kjer so osebe, ki se pojavljajo, sodelovale pri graditvi
kot odgovorni projektanti, odgovorni vodje
projektov, odgovorni vodje del oziroma nadzorniki. Vlogi mora biti predložen tudi cenik storitev in plačilni pogoji za posamezni
strokovni ogled.
Vloge morajo interesenti posredovati na
Upravno enoto Trbovlje, Leninov trg 4, v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Upravna enota Trbovlje

ce-seznam objektov zgrajenih po letu 1986
pri katerih so sodelovali bodisi kot odgovorni projektanti, odgovorni vodje projektov, odgovorni vodje del oziroma kot nadzorniki.
V vlogi mora biti navedena tudi cena
posameznega pregleda in rok izvedbe pregleda in izdaje strokovnega mnenja.
Vse zgoraj navedeno bomo upoštevali
pri pripravi prej navedenega seznama.
Vloge morajo interesenti posredovati na
Upravno enoto Kočevje, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje, v roku 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS.
O uvrstitvi na zgoraj navedeni seznam
vas bomo pisno obvestili.
Upravna enota Kočevje

Št. 370-71/96

Ob-449

Javni poziv
k vložitvi vloge za sodelovanje v
komisijah za tehnične preglede
Javno pozivamo gospodarske družbe, zavode in samostojne podjetnike, s sedežem v
Republiki Sloveniji, k vložitvi vloge za uvrstitev svojih strokovnjakov na seznam oseb,
ki bodo sodelovale v komisijah za tehnične
preglede na objektih in napravah na območju Upravne enote Trbovlje, za katere je dovoljenje za gradnjo izdala Upravna enota
Trbovlje. Strokovnjaki, ki bodo uvrščeni na
navedni seznam, bodo v komisijah za tehnične preglede opravljali naloge, ki jih za
navedeno komisijo določa zakon o graditvi
objektov (ZGO, Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86 ter Ur. l. RS, št. 59/96).
Gospodarske družbe, zavodi in samostojni podjetniki lahko vložijo vloge za uvrsti-

Ob-429
Javni poziv
k vložitvi vloge za sodelovanje v
komisijah za tehnične preglede
Javno se pozivajo gospodarske družbe,
zavodi in samostojni podjetniki, s sedežem
v Republiki Sloveniji, k vložitvi vloge za
uvrstitev svojih strokovnjakov na seznam
oseb, ki bodo sodelovale v komisijah za
tehnične preglede na objektih in napravah,
katerih gradnja je dovoljena s strani Upravne enote Kočevje. Tehnični pregledi se bodo opravljali na območju, ki je v pristojnosti Upravne enote Kočevje.
Strokovnjaki, ki bodo uvrščeni na navedeni seznam bodo v komisijah za tehnične
preglede opravljali naloge, ki jih za navedeno komisijo določa zakon o graditvi objektov (ZGO, Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in
Ur. l. RS, št. 59/96).
Gospodarske družbe, zavodi in samostojni podjetniki lahko vložijo vloge za uvrstitev na seznam le konkretne osebe zaposlene
v gospodarski družbi, zavodu ali pri samostojnem podjetniku.
Fizične osebe, ki bodo prijavljene na ta
poziv morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– da imajo v Republiki Sloveniji pridobljen naslov diplomirani inženir, stroke navedene v 29. členu ZGO ali v Republiki
Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno
diplomo visokošolske organizacije. Slednje
ne velja za diplome in javne listine iz 100.f
člena ZGO;
– da imajo opravljen strokovni izpit po
ZGO in
– da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na svojem delovnem področju.
Vloge morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev ter referen-

Ob-471
Sindikat podjetja Strojegradnja Trbovlje, Vodenska c. 49, Trbovlje, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina, vpisana pri z.k. vl. št. 251 k.o. Dobovec, ki
obsega počitniški dom – depandanso na naslovu Ključevica 22, Dobovec, zgrajeno na
parceli št. 814/29 iste k.o. in zgradbi pripadajoče funkcionalno zemljišče v skupni izmeri 1301 m/2. Zgradba ima osnovne gabaride 10,2 x 8 m in je v celoti podkletena,
nadzidana s pritličjem in z izdelanim podstrešjem. Naknadno se je objekt v kletni
etaži razširil za potrebe kotlovnice in
shramb. V bližini objekta stoji smučarska
koča in smučarska sedežnica.
2. Izklicna cena znaša 75.000 DEM,
plačljivo v SIT, preračunano po prodajnem
podjetniškem tečaju, veljavnem na dan plačila pri LB Banki Zasavje d.d. Trbovlje.
3. Javna dražba bo 5. 3. 1997 ob 10. uri,
v sejni sobi Območnega sveta ZSS Zasavje,
Trbovlje, ul. 1. junija 19.
Pogoji prodaje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki najkasneje tri dni pred
izvedbo javne dražbe nakažejo varščino v
višini 10% izklicne cene na ŽR Sindikata
podjetja
Strojegradnja
Trbovlje
št.
52700-678-50022.
Pravne osebe se morajo pred dražbo izkazati z izpiskom iz sodnega registra, fizične osebe s potrdilom o državljanstvu, njihovi pooblaščenci z overjenim pooblastilom.
Najboljši ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v osmih dneh
po opravljeni dražbi, kupnino plačati najkasneje v obdobju dveh mesecev. Plačana
varščina se šteje v kupnino. Če ponudnik ne
sklene pogodbe v odrejenem roku ali kasneje od pogodbe odstopi, zapade varščina v
korist prodajalca.
Lastninsko pravico na nepremičnini pridobi kupec z dnem plačila celotne kupnine.
Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe in zemljiškoknjižnim zapisom, vključno
z davkom na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnina se proda po principu: videno – kupljeno.
Neuspelim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v osmih dneh od dneva
javne dražbe.
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Podrobnejše informacije lahko interesenti dobijo na sedežu Sindikata podjetja Strojegradnja Trbovlje, Vodenska c. 49 ali po
telefonu 0601/26-922 ali 22-130.
Sindikat podjetja Strojegradnja
Trbovlje

Dolinar Janko, Goriška 59, Ljubljana,
preklicuje originalni priglasitveni list, opr.
št. 28-2129/95, izdala Republiška uprava za
javne
prihodke
Izpostava
Ljubljana-Vič-Rudnik dne 18. 8. 1995. s-8090

Arifović Sabahudin, Martina Krpana 5,
Ljubljana, potni list št. AA 675561. s-8201

Ob-445
Likvidacijski upravitelj družbe Efekta Inženiring d.o.o. v likvidaciji, Ljubljana, Stegne 21, objavlja v skladu s 381. členom zakona o gospodarskih družbah
poziv vsem upnikom,
da v roku 30 dni od objave tega poziva
prijavijo likvidacijskemu upravitelju svoje
terjatve do družbe Efekta Inženiring d.o.o.,
kjer je začet postopek redne likvidacije na
podlagi sklepa skupščine z dne 23. 12. 1996.
Prijave naj upniki pošljejo na naslov likvidacijskega upravitelja odvetnika Mitja Lamuta, Ljubljana, Trdinova 7 s pripisom za
Efekta Inženiring d.o.o. v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj
Odvetnik Mitja Lamut, Ljubljana
Ob-446
Autocommerce – zunanja in notranja trgovina, servis in proizvodnja, d.d., Allendejeva 5, Ljubljana, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl. št. 1/00752/00;
predsednik nadzornega sveta Bruno Korelič; osnovni kapital 2.886,877.000 SIT
objavlja
da ima 40% delnic družbe Elektrotehna–
SET, d.d. splošna elektrotrgovina, Pod
trančo 2, Ljubljana.
Autocommerce, d.d.,
Ljubljana
Ob-473
Kulturni center “Srečka Kosovela” Sežana, Kosovelova 4/a preklicuje
–2 štampiljki z napisom Kulturni dom
Srečka Kosovela Sežana,
– 2 štampiljki z napisom Kulturni center
Srečka Kosovela Sežana.
Ob-505
LITI, podjetje za zaposlovanje in usposabljanje invalidov, d.o.o., Kidričeva 1, Litija, preklicuje KOTELNO knjižico za parilnik WELKER 600-1, št. 1473 Ph Welker
Lamprecht Pfalz.
Ob-498
Podjetje JATA d.d. preklicuje štampiljko
sledeče vsebine: JATA d.d. Ljubljana 28.
AC Kondor d. o. o., Letališka 9 a, Ljubljana, preklicuje potrdilo o homologaciji, št.
A 0208425 za vozilo VW Passat Limuzina
1, 6, št. šasije WVWZZZ3BZVE020782, št.
motorja AHL008133. s-8312
Avto Debevc d. o. o., Gorenjska cesta
13, Mengeš, preklicuje potrdilo o homologaciji, št. A0208412 in A 0208407. s-8309
Delanovič Esad, Resljeva cesta 1, Ljubljana, preklicuje štampiljko z napison ESPY
d. o. o. Ljubljana. s-8267

Gradind CO d. o. o., Reboljeva 14v,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0377447. s-8187

Baričevič Danijela, Jadranska 7, Ankaran, maloobmejno prepustnico, št. AI 37705.
p-8065
Benko Peter, Sotina 51 a, Rogašovci,
potni list št. AA 466232. p-8198

INDUSTRIJAIMPORT, Dunajska 191,
Ljubljana, preklicuje izjavo o ustraznosti vozila št. A 0163565, za vozilo PROTON C90
PERSONA, št. šasije PL1C97LNLSB717176.
s-8178

Beširević Mustafa, Glavna cesta 44, Naklo, potni list št. AA 098241. s-8192

Iskrainvest d. d., Stegne 25 A, Ljubljana,
preklicuje kotelno knjižico, št. 649, izdal
Republiški energetski inšpektorat - Inšekcija parnih kotlov. s-8209

Bogataj Igor, Fužine 10, Gorenja vas,
potni list št. AA 893282. g-8017

Kutnjak Katja, Smlednik 75, 1216
Smlednik, preklicuje priglasitveni list št.
27-60/96, izdala Davčna uprava RS, Izpostava Ljubljana-Šiška 14. 2. 1996. s-8096

Birsa Erika, Kidričeva 26/c, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 52134.
p-8022

Boštjančič Štefan, Harije 76, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 215595. g-8019
Bulc Janez, Jurčkova 21, Ljubljana, potni list št. AA 714529. s-8142
Bulca Ana, Jurčkova 21, Ljubljana, potni list št. AA 714528. s-8143

MFDURS-Davčni urad, Vodnikova 3, Celje, preklicuje štampiljko za lastnoročnim
podpisom vodje izpostave Celje Prepadnik,
štampiljka nima evidenčne številke. p-8028

Bučev Kire, Črtomirova 1, Ljubljana,
potni list št. BA 63466. s-8257

Okrepčevalnica D Pavlovič, Černelčeva
3, Brežice, preklicuje delovno knjižico, izdana na ime Dornik Janja. g-8241

Cafuta Bogomira, Osojnikova 8, Maribor, priglasitveni list, št. 064-0777.
m-62

Rendulič Ivica, Tržaška c. 17, Postojna,
preklicuje priglasitveni list, št. 41+342/94.
p-8124

Cerkvenik Sonja, V. Pilona 4, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. 294/36157.
p-8023

SŽ-sekcija za promet, Ljubljana, preklicuje izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje, št. police LJ 2504442045, izdana
na ime Barukčič Ilinka, Celovška 142, Ljubljana. s-8151

Ciriković Usen, Preglov trg 3, Ljubljana,
potni list št. AA 129745. s-8254

SŽ-sekcija za promet, Ljubljana, preklicuje izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje, izdana na ime Novak Jože Golobinjek 3, Mirna peč. s-8152

Cvetko Elizabeta, Grajenščak 22, Ptuj,
potni list št. AA 854586. g-8066

Slov. železnice-sek. za promet, Ljubljana, preklicuje izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje, št. police LJ
2504442045, izdana na ime Barukčič Stjepan, Celovška 142, Ljubljana. s-8150
Varnost Kranj, Bleiweisova 4, Kranj, preklicuje zavarovalno polico, št. 1035163 AK
PR 5, izdala zavarovalnica Triglav. s-8052
Varnost Kranj, Bleiweisova 4, Kranj,
preklicuje zavarovalno polico, št. 8691533
AO-AK pr 3, izdala zavarovalnica Triglav.
s-8053

Cirnski Cvetka, Ul. Slavka Gruma 66,
Novo mesto, potni list št. BA 405704.
p-8064

Čampelj Simona, Breg 33, Stara cerkev,
spričevali, izdani leta 1992 in 1993. g-8026
Črv Matejka, Platiševa 31, Cerkno, potni
list št. AA 258197. p-8144
Dakič Bogomir, Spodnja Korena 56, Maribor, potni list št. AA 725655. p-8206
Delak Ignac, Cesta 4. julija 60, Krško,
potni list št. AA 127136. p-8017
Divković Nikola, Kidričeva 57, Velenje,
potni list št. AA 653188. p-8191
Dolenc Jožef, Scopolijeva 15, Ljubljana,
potni list št. AA 312244. s-8323
Draganić Mladen, Žnidaršičeva 20, Vir,
potni list št. BA 213405. s-8160

Izgubljene listine
preklicujejo

Dumanić Anamarija, Vlahovičeva 1, Ankaran, potni list št. AA 5117. g-8244
Dumanič Anamarija, Vlahovičeva 1, Ankaran, potni list št. VS 22679. g-8243

Potne listine

Fakuč Marek, Tolminskih puntarjev 2/a,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
55435. p-8039

Antolovič Ratimir, Ceril Metodov dr. 9,
Ptuj, potni list št. AA 438075. g-8129

Figek Ada s. p., Vrhole pri Slov. Konjicah 22, Zgornja Ložnica, priglasitveni list,
št. 50-0561/94. m-41
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Fikfak Dalibor, Imenje 34 D, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
51933. p-8189

Martinuč Vojka, Kreljeva ulica 8, Koper, potni list št. BA 224308. g-8292

Sambol Peter, Kovinarska 1, Krško, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
66/96. p-8037

Franko Majda, Puconci 252, Puconci,
potni list št. AA 497941. p-8016
Ganimet Panxha, Bevkova ulica 4, Ajdovščina, potni list št. AA 382716. g-8294
Gril Janez, Kantetova 47, Ljubljana, potni list AA 711135. s-9039
Grošić Ćazim, Sebenje 28, Tržič, potni
list št. AA 361445. p-8194
Grzetič Jože, Semedela 50 B, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI 12523. p-8024
Hojnik Silva, Kurirčkova ul. 38, Miklavž
na Dravskem polju, potni list št. AA 657791.
p-8196
Horjak Ivan, Vojkovo nabrežje 28, Koper, potni list št. AA 398019. g-8131
Hostnik Klaudija, Na zelenici 4, Celje,
potni list št. BA 96400. g-8298
Huremović Muhra, Partizanska 13, Žiri,
potni list št. BA 338305. s-8207
Jamer Martin, Koroška c. 8, Dravograd,
potni list št. BA 238111. p-8033
Karničnik Marija, Mariborska c. 55, Dravograd, potni list št. AA 429709. g-8297

Martinuč Vojka, Kreljeva ulica 8, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI 67114.
g-8293
Miklič Darja, Grablovičeva 30, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. AA
528880. s-8318
Milanič Ana, Opatje selo 54 A, Nova
Gorica, potni list št. AA 356935. p-8143
Morano Ivan, Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica, potni list št. AA 160934. g-8018
Mozetić Dean, Dolga Reber 16, Koper,
potni list št. BA 105148. p-8186
Močnik Ana, Pavšičeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 226294. p-8174
Murati Ismail, Stari trg 2, Ljubljana, potni list št. AA 225985. s-8305
Murtezaj Nedžije, Teharska c. 50, Celje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 5/97. p-8025
Muršec Katja, Zechnerjeva 18, Ptuj, potni list št. AA 617916. p-8062
Mušević Erik, Stritarjeva 15, Ilirska Bistrica, potni list št. AA 251077. s-8325

Knez Danica, Virchofstrasse 14, Ottobrunn, potni list št. AA 807671. s-8296

Novak Danilo, Ptujska c. 21/B, Miklavž
na Dravskem pol, potni list št. BA 503719.
p-8193

Kobal Franc, Ustje 50, Ajdovščina, potni list št. BA 245803. p-8060

Novak Jože, Ig 304, Ig, potni list št. AA
676316. s-8105

Kokol Stanko, Dolane 31 b, Cirkulane,
potni list št. AA 157075. g-8064

Novak Štefan, Brezovci 8, Puconci, potni list št. BA 516989. p-8145

Korečič Neža, Vrtojba, Zapučke 126,
Šempeter pri G., maloobmejno prepustnico,
št. AI 62692. p-8005

Ofak Roman, Turjaška ul. 10, Kočevje,
potni list št. AA 882714. g-8132

Kos Gril Davorina, Kantetova 47, Ljubljana, potni list AA 717638. s-9037
Kosec Vekoslav, Prečna ulica 1, Središče
ob Dravi, potni list št. BA 515151. g-8261
Kositer Marija, Slovenska ul. 31, Maribor, potni list št. AA 776779. p-8197

Omerzel Anton, Libna 18/a, Krško, priglasitveni list. p-8199
Ozimič Irena, Kovaška 17, Lovrenc, priglasitveni list, št. 068-303/94. m-37
Panxha Hasan, Bevkova ulica 4, Ajdovščina, potni list št. AA 382704. g-8295

Kotnik Ajda, Mašera Spasičeva 11, Ljubljana, potni list št. AA 938166. s-8193

Pavlič Goran, Stjenkova 10, Koper, potni list št. BA 233304. g-8073

Kotnik Emil, Mašera Spašičeva 11, Ljubljana, potni list št. AA 938168. s-8194

Petrič Alenka, Melikova 13, Ljubljana,
potni list št. AA 824938. s-8239

Kovač Muharem, Cesta na Markovec 63,
Koper, petletno listino, št. VS 27218. g-8061

Podržaj Andreja, Velike Lašče 152, Velike Lašče, potni list št. AA 936557, izdala
UE Ljubljana. s-8102

Krajnc Vincencij, Zg. Duplek 5, Spodnji
Duplek, potni list št. AA 298408. p-8192
Kreš Dragutin, Prešernova ulica 34, Ilirska Bistrica, potni list št. AA 70641. s-8147
Krečič Karlo, Žalna 30 b, Grosuplje, potni list št. AA 992127, izdala UE Grosuplje.
s-8247

Prelc Peter, Podgrad pri Vremah 2, Sežana, potni list št. BA 374963. p-8167
Račič Ivan, Mali Obrež 10, Dobova, potni
list št. BA 508468, izdala UE Brežice. s-8078
Račič Karl, Pod obzidjem cesta 18, Brežice, potni list št. AA 851207. p-8142

Lekše Jernej, Savinjska c. 18, Mozirje,
zavarovalno polico, 1-IM, št. 137419. p-8205

Ramot Darja, Kardeljeva 58, Maribor,
potni list BA 373668. g-9033

Logar Filip David, Vrbovo 41, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 637508. s-8316

Rekič Farhudin, Za progo 1, Ljubljana,
potni list št. AA 448464. s-8063

Majetić Mirsada, Jakčeva 37, Ljubljana,
potni list št. BA 144564. s-8238

Rozman Mateja, Gregorčičeva 23, Ljubljana, potni list št. AA 603019. s-8146

Sever Dušanka, CMD 7, Ptuj, potni list
št. BA 203222. g-8130
Silvester Rupnik, Jagnjenica 19 č, Radeče, potni list št. BA 120582. p-8002
Siter Borut, Razvanjska cesta 51, Maribor, potni list št. BA 199092. p-8032
Skušek Tomi, Parecag 138, Sečovlje,
potni list št. AA 202839. p-8063
Sternad Alojz, Zupančičeva 15, Maribor, potni list št. BA 373133. p-8045
Sušnik Helena, Glavarstvo 18, Prevalje,
potni list št. AA 351627. g-8021
Terzer Anja, Pod Hribom c. II/14, Grosuplje, potni list št. BA 517231. s-8069
Terzer Jan, Pod hribom c. II/14, Grosuplje, potni list št. BA 517232. s-8067
Terzer Svato, Pod hribom c. II/14, Grosuplje, potni list št. BA 110596. s-8068
Todorovič Mladen, Črtomirova 24, Ljubljana, potni list št. AA 593155, izdala UE
Ljubljana 21. 11. 1992. s-8195
Trojnar Ana, Antoličičeva 22, Maribor,
potni list št. BA 570145. p-8061
Uršič Katja, Miren 227 a, Miren, potni
list št. AA 353962. p-8030
Uršič Katja, Miren 227 a, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 19935. p-8031
Vergles Eva, Mivka 24, Ljubljana, potni
list št. AA 168270. s-8240
Vokšaj Sadri, Pot v zeleni gaj 28b, Ljubljana, potni list št. AA 313759, izdala UE
Ljubljana 11. 8. 1992. s-8237
Zabret Tomaž, Hribarjeva 15, Mengeš,
potni list št. AA 365143. s-8055
Zalar Ivica, Karlovica 12, Velike Lašče,
potni list št. BA 44013. p-8190

Druge listine
Agapito Denis, Parecag 69, Sečovlje,
spričevala 1. -4. letnika SMŠ Piran, izdana
od leta 1982-85. g-8036
Ahac Boris, Gradnikova 3 A, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23499. g-8279
Alićaić Esad, Zaloška 78 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
178832, št. reg. 7567. s-8288
Andonovski Stevan, Borova vas 5, Maribor, delovno knjižico. m-67
Antonič Jožef, Čečovje 48, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 3716. g-8169
Avguštin Ljuba, Slavka Gruma 3 a, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20888. g-8006
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Avto Jerenko, Zagrebška 53, Ptuj, homologacijo, št. AO204885 za vozilo Seat
Cordoba 1. 4 SXE, št. šasije VSSZZZ 6KZVRO15596. g-8023

Bojanec Jože, Dol. Sušice 3, Dolenjske
Toplice, zaključno spričevalo Srednje lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 1980.
g-8007

Čeh Andrej, Vukovje 5, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102259.
m-60

Babič Vesna, Poblubnik 154, Škofja Loka, spričevalo 8. razreda OŠ Ivan Grohar
Škofja Loka, izdano leta 1994. s-8031

Bokan Melita, Murski Petrovci 14, Tišina, zavarovalno polico. p-8182

Bajlec Vesna, Neratova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83063. m-58
Bajrić Sanela, Herbesteinova 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9597.
s-8275
Ban Jelena, Birčna vas 64, Novo mesto,
listino. g-8242
Banik Andrej, Frenkova pot 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
613479, št. reg. 194061. s-8286
Banič Miro, Dobruška vas 7 A, Škocjan,
spričevalo OŠ. g-8291
Baranja Rok, Klanska ulica 8, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1107525.
s-8258
Battelino Lilian, Levčeva 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110007,
S 847899, izdala UE Ljubljana. s-8099
Baumgartner Grega, Novakova 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20721.
s-8154
Baša Branko, Beltinci, potrdilo o znanju
CPP, št. 2251. p-8207

Bolčič Igor, Vojkova 5, Postojna, zavarovalno polico, št. 0406308. g-8164
Bombek Maksimiljan, Šlandrov trg, Žalec, spričevalo Srednje šole Borisa Kidriča.
p-8178
Borec Dušan, Sela 1, Sežana, spričevalo
o zaključnem izpitu. p-8180
Borojević Miloš, Trg na Stavbah 12, Litija, delovno knjižico. s-8159
Brumat Andrej, Cesta Dolomitskega
odreda 33, Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9438, izdala UE Vrhnika. s-8319
Bukorovič Mija, Trubarjeva 4, Maribor,
zaključno spričevalo SKSŠ Maribor, šolsko
leto 1981/82. m-94
Butina Andrej, Brilejeva 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19142, izdal
LPP. s-8191
Butkovič Tonček, Dolsko 80, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 22291, št. reg. 139188. s-8155

Čož Srečko, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026579, št. reg. 46971. s-8186
Čokl Igor, Na Poljanah 29, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Janka Padežnika, letnik 1993. m-91
Črep Mojca, Goriška c. 43, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21020.
p-8131
Čubej Jožef, Cesta 17. korpusa 42, Solkan, vozniško dovoljenje, izdala UE NovaGorica. p-8011
Čubej Mario, Metelkov dvor 2, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 2563,
izdal LPP. s-8030
Dajčman Maksimiljan, Cesta
talcev 89, Rače, zaključno spričevalo Srednje šole kmetijske mehanizacije, letnik
1976. m-39
Daljevič Darko, Ul. Vita Kraigherja 20,
Maribor, diplomo Kmetijske šole v Mariboru, letnik 1978. m-27
Debernardi Ines, Kampel 25/E, Koper,
spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika Italijanske
gimnazije v Kopru. g-8217
Destri Valentina, Zelena pot 19, Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-8253

Bedenk Barbara, Mire Lenardičeve 5,
Ljubljana, indeks FDV v Ljubljani. s-8206

Cankar Marko, Rusjanov trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
127075. s-8074

Bedeti Namik, Pohorska ul. 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97440.
m-18

Cedilnik Gregor, tacenska 170, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
148122. s-8034

Divjak Vlasta, Tržaška cesta 415, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74304, S 814605, izdala UE Ljubljana.
s-8097

Belak Dušan, Staneta Rozmana 6, Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ Apače.
p-8019

Celar Stanislav, Jezerska 48, Kranj, zavarovalno polico, št. AO 0397233, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-8094

Djinaj Sofija, Keleminova 9, Maribor,
delovno knjižico. m-103

Berden Alenka, Ob žici 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102264,
S 246420, izdala UE Ljubljana. s-8287

Celcer Sabina, Košaški dol 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 68623.
m-3

Bezgovšek Karla, Brstovnica 7 č, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH. p-8140

Cimerman Daniel, Škapinova 10, Celje,
listino. p-8027

Bizjan Milan, Čabrače 6, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
9178. s-8107
Blatnik Andrej, Gumnišče 27, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1107348, št. reg. 200262. s-8263

Cimerman Slavko, Ul. Jožefe Lacko 43,
Ptuj, diplomo Pedagoške akademije v Mariboru, št. 2518/18. m-92
Ciriković Usen, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
534490. s-8222

Blatnik Marko, Stična 141, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14188. s-8075

Cug Nikolaj, Lendavska 25, Murska Sobota, spričevalo Centra poklicnih šol, št.
643, izdano leta 1972. g-8174

Blaznik Marijanca, Poklek 23, Blanca,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9514.
p-8133

Cupač Damir, Elerji 10, Škofije, diplomo Srednje kovinarske šole, letnik 1985.
g-8115

Bobič M., Črni kal, obrtno dovolenje, št.
016424/0246/00-27/1995. g-8250

Čad Alfred, Ob gozdu 2, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kov. strojno
in metalurške šole v Mariboru. m-95

Bogataj Ana, Sv. Duh 5, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24895. 7
s-8189
Bogdan Anamarija, Preglov trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 516709, št. reg. 132102. s-8322

Djordjenić Dragiša, Brodarjeva 2, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 30421. p-8184
Dobrič Dominik, Obrtniška 3, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12712. g-8038
Dolžan Matjaž, Vrhovčeva cesta 5, Log
pri Brezovici, potrdilo končanem obveznem
šolanju, OŠ Log Dragomer, leta 1996.
s-8326
Dolenec Dejan, Šalek 84, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21802.
p-8126
Dolinar Karel, Planica 8, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 272753, št.
reg. 7585, izdala UE Kranj. g-8117
Dolinšek Erika, Bistriška ulica 5, Preserje, maturitetno spričevalo Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1995.
s-8315

Čakš Roman, Japljeva 12, Celje, vozniško dovoljenje, št. 31374. p-8195

Dragšič Martin, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, spričevalo za poklicnega voznika
motornih vozil Kmetijske šolev Mariboru,
letnik 1977. m-63

Čebron Soban Katja, Oševljek 10, Renče, spričevalo 1. letnika EŠ, šolsko leto
1978/79, na ime Čebron Katja. g-8281

Drec Karl, Titova 16, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2739. g-8227
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Dregarič Dejan, Ob ribniku 13, Bistrica/Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 201. m-5

Goljevšček Špela, Selca 124, Selca, študentsko izkaznico, št. 81446603 EPF Maribor. m-31

Hudorovac Anita, Lokve 52, Črnomelj,
spričevalo 2. letnika Tekstilne šole. g-8230

Dretnik Drago, Čečovje 11 a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11941. p-8036

Golubič Štefan, Ciglence 56/a, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 53558. m-24

Drobnič Barbara, Jalnova 51, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39525.
s-8208

Gorjup Albina, Žerjav 76, Črna, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole Edvarda Kardelja, izdano leta 1983.
g-8168

Dukarič Ivan, Kraigherjeva 1, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4037.
m-57

Hupak Tomaž, Artiče 49, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15448.
p-8179
Huseinbašić Sead, Rajševa, Testić, zaključno spričevalo šole za voznike motornih vozil Jesenice, izdana leta 1981. s-8076
Huskić Rifat, Gosposka 4, Celje, zdravniško spričevalo. p-8132

Goršek Marko, Medenska 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82388.
s-8041

Hvala Marija, Podmelec 49, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 761225. p-8042

Gregorič M., Sergoši 27, Šmarje, spričevalo 1. in 2. letnika SKPŠ. g-8173

Inkret Zdenka, Pod lipami 24, Celje, spričevalo, šolsko leto 1979/80. p-8026

Gregorn Maja, Gatina 7, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 2629 OP 6.
s-8204

Istenič Mojca, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
324189, št. reg. 3040. s-8255

Grgorovič Sanja, Bevkova 1, Divača, indeks trgovske šole, izdan v letu 1990/91.
g-8029

Jahnuner Marjan, Gmajna 29, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 7119. g-8140

Grobler Mihael, Borštnikova 11, Maribor, indeks, št. 61109867 Pedagoške fakultete. p-8068

Jakin Ivan, Bratov Hvalič 58, Kromberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, izdala UE Nova Gorica. p-8139

Finkšt Martin, Trnovec 1, Rečica ob Savinji, spričevalo Avto šole na Ježici. g-8276

Gunjač Aleš, Dolinska 4, Koper, certifikat gospodarske zbornice, za leto 1996.
g-8280

Jaklin Vanda, Kozana 118, Dobrovo, zavarovalno polico. p-8009

Fištravec Lidija Lorbar, Rogozniška 21,
Ptuj, zaključno spričevalo Trgovske šole
Maribor, šolsko leto 1980/81. m-40

Gvardjančič Minu, Bratovževa plščad
36, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 27277. s-8299

Fočić Matjaž, Pot na Hreše 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
184711, izdala UE Ljubljana. g-8128

Habit Friderika, Kočevarjeva 6 a, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Prežihov Voranc v Mariboru, letnik 1987. m-89

Franetič Nives, Griže 8, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 246. g-8273

Habjan Boža, Črni vrh 25 A, Tabor, zavarovalno polico, št. 388917. g-8112

Frantar Terezija, Zg. Brnik 73, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S27267,
št. reg. 6073, izdala UE Kranj. g-8269

Heric Srečko, Zg. Verjane 16, Sveta Trojica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6343. m-101

Erjah Mihaela, Stopiče 34 B, Stopiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19713,
izdala UE Novo mesto. g-8268
Ferme Stanko, Limovci 7, Trojane, spričevalo o končani OŠ. s-8156
Ferčič A., Bukovci 3 A, Markovci, delovno knjižico. p-8177
Fetahi Šefčet, Šarhova 58, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99255. m-61
Fifer Ana, Trčova 189, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 70268.
m-16

Fridrih Zmago, Falska c. 73, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2201. m-12

Horvat Robert, Istrskega odreda 2, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8971. p-8043

Gantar Benjamin, Medvedje brdo 29,
Idrija, spričevalo 3. letnika, izdala Gimnazija Jurija Vege v Idriji leta 1994. s-8080

Horvat marko, Cmureška c. 6/a, Lenart,
indeks, št. 71090822 Pravne fakultete. m-42

Garič Fikret, Gariči 150, Hajdareviči, zaključno spričevalo poklicne šole Maribor,
šolsko leto 75/76. m-100

Hotujec Simona, Vodnikova cesta 40,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani leta 1994.
s-8089

Gačnik Marjan, Škovec 11, Tržišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9701. p-8067
Gec Milivoj, Dutovlje, zavarovalno polico, št. 0382525. g-8248
Gergyer Bojan, Porabska 8, Gornja Radgona, zavarovalno polico, št. 1-AO
0385064. g-8272
Gliha Marijana, Dečja vas 10 A, Trebnje, spričevalo 4. letnika Zdravstvene šole
Novo mesto, šolsko leto 1981/82. g-8120
Glogovec Teodor, Bavdkova 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 237771, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-8058
Gnjezda Silva, Ulica 28. maja 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
188146. s-8162

Hovnik Damjan, Stari trg 1, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11737. g-8228
Hočevar Matevž, Koroška ulica 2 c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933051, št. reg. 172164. s-8307
Hren Tatjana, Goriča vas 74 a, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5193.
g-8025
Hribar Aljoša, Viška cesta 49 B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002964, št. reg. 156131. s-8213
Hribernik Mirko, Šentjanž nad Dravčami 68, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 82458, št. reg. 7799.
p-8034

Jakopič Mitja, Brodarska ulica 12, Litija, delovno knjižico. s-8144
Jakopič Mitja, Brodarska ulica 12, Litija, delovno knjižico. s-8177
Janežič Sabina, Koroška 2, Lesce, vozovnico, št. 453524. g-8270
Janežič Tivadar Darinka, Berdajsova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 265475, št. reg. 10050. s-8211
Jančar Anita, Ulica 21. oktobra 4 a, Črnomelj, indeks Belokranjske trikotažne industrije Beti Metlika, izdan na ime Medvešek Anita. s-8088
Jančič Marjan, Lormanje 21, Lenart, diplomo Srednje agroživilske šole, izdana leta 1984. m-43
Jarja Jožef, Vide Pregarčeve 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 14301.
p-8187
Jelovšek Bojan, Tržaška 446, Brezovica,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal ŠOLSKI CENTER TISKA IN PAPIRJA, izdano
leta 1971. s-8032
Jelšnik Primož, Mozirje, vozniško dovoljenje, št. 7832. p-8208
Jerman Janko, Heroja Staneta 16, Maribor, dijaško mesečno vozovnico, št. 14491.
s-8082
Jeršin Ana, Jakhlova 4, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9082.
s-8060
Jezernik Maša, Metoda Mikuža 18, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
033714, izdal LPP. s-8079
Jurak Gregor, Šalara 31 D, Koper, vozniško dovoljenje, št. 28847. g-8219
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Juroševič Goran, Brilejeva 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6354.
s-8176

Kmetič Marjan, Polje 22, Izola, zaključno spričevalo Trgovske šole, izdano leta
1977. p-8136

Jusuf Ismah, Dobrovnik 247, Dobrovnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5555. p-8018

Knez Blanka, Vrazova 46, Maribor, spričevalo 1., 2., 3. letnika SKŠM Maribor.
m-107

Krabonja Branko, Ul. Moša Pijade 23/c,
Maribor, spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno spričevalo Kovinarskega šolskega
centra v Mariboru. m-15

Kac Marija, Kidričeva 34, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Poklicne gostinske šole v Mariboru. m-22

Knific Ana, Frankovo naselje 175, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14719, izdala UE Škofja Loka. g-8010

Kaiserberger Franc, Mestni vrh 88, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6987.
g-8113

Koban Franc, Prušnikova 28, Maribor,
diplomo Srednje kovinarske šole v Mariboru, letnik 1972. m-104

Kajzer Peter, Škale 122 a, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu poklicne šole
SCBK Celje. g-8012

Kocman Janez, Podutiška 67 A, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28197.
s-8200

Kalan Marija, Suha 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 2269, S 170987,
izdala UE Kranj. g-8005

Kodrin Cvetko, Lastnič 48, Buče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15564. p-8029

Kapušin Sonja, Pot na veselico 25, Metlika, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Črnomelj, izdano na ime Kobe Sonja. g-8231

Kokol Štefan, Krčevina pri Ptuju, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 0375562. m-97
Kokovnik Dragica, Podvrh 84, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
453712. p-8015

Karakatič Vladimir, Dolina 14 b, Lendava, indeks Srednje elektro in računalniške
šole Maribor. g-8039

Kokošin Janez, Istrski odred 4, Koper,
vozniško dovoljenje. g-8236

Karpuzi Elmi, Sedlare, Lipljan, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424450845. s-8158

Kolarič Tomaž, Ul. Kraljeviča Marka 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
83463. m-34

Katnik Neda, Kidričeva 34, Nova Gorica, spričevalo za zobno asistentko, izdal
Svet za zdravstvo Klinika Ljubljana leta
1955. s-8065

Komes Jerica, Jurčkova cesta 189, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 18034.
s-8087

Kavčič Darinka, Ul. Tolminskih puntarjev 6, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. B, izdala UE Nova Gorica. p-8012

Kompan Avgust, Ljubljanska 22, Velenje, spričevalo o končani OŠ Luče, izdano
leta 1970. p-8169

Kegl Majda, Prešernova 8, Ptuj, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Kmetijske šole v
Mariboru. m-25

Konda Anton, Viniška 23, Črnomelj,
spričevala 1., 2. in 3. letnika gostinske šole
Novo mesto, izdana leta 1975/77. g-8015

Keisersberger Darja, Malečnik 18, Maribor, spričevalo 3. letnika Trgovske šole v
Mariboru, letnik 1977. m-36

Koprivnjak Metka, Brodska cesta 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3474. s-8108

Keresman Marcel, Zavetiška 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6003. s-8057

Koren Goran, Čentur 14, Marezige, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40084. g-8002

Kikec Andreja, Gor. Bistrica 33, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12509. p-8200
Kisič Ivan, Šinkova 2/a, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
5671, izdala UE Ormož. g-8172
Kitak Janez, Nazorjeva 18, Celje, spričevalo 2. letnika Srednje tehniške šole Celje, smer elektronik. g-8027
Klemen Marjeta, Nova pot 41, Notranje
Gorice, spričevalo 2. letnika Pedagoške
gimnazije Ljubljana na ime Rus Marjeta,
izdano leta 1972. s-8059
Klemenšek Judita, Logarska dolina 2,
Solčava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8769. p-8168
Klopčič Marija, Britof 138, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736908, št. reg. 35381, izdala UE Kranj.
g-8225

Korenjak Matej, Gunduličeva 18, Maribor, spričevalo 1. letnika SKSMŠ v Mariboru, letnik 1992. m-65
Korez Vincenc, Vukovje 35, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104133.
m-64
Korinšek Matjaž, Tugomerjeva 60, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9136,
izdal LPP. s-8181
Koritnik Alojz, Kumrovška ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 22437, št. reg. 43530. s-8212
Kovačevič Gordana, Grajska c. 23, Bled,
zaključno spričevalo Trgovske šole v Kranju, izdano leta 1983. s-8148

Kragl Ivan, Šilihova 3, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 20177. p-8040
Krajnc David, Gestrinova ulica 5, Ljubljana, spričevalo OŠ Poljane. s-8153
Kranjc Silva, Polje cesta VI/2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Ekonomska srednja šola Tolmin. s-8098
Kranjec Anton, Ulica Ivanke Kožuh 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 50273, S 567283, izdala UE
Ljubljana. s-8001
Krapše Bojana, Prepolje 73/a, Marjeta
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 110755. m-30
Krašnja Janez, Smoletova ulica 12 A,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpituGradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1966, št. 72/66. s-8304
Križaj Matjaž, Partizanska c. 42, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, št. 6654. g-8220
Križan Boris, Puhova ulica 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 166138. s-8197
Križman Lidija, Borštnikova 77, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
54052. m-54
Kristan Vanja, Kranj, zavarovalno polico, št. 417279. g-8249
Krizmanić Vera, Vodovodna cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 844790. št. reg. 130489. s-8235
Kugl Stanislav, Vinogradniška 13, Maribor, zaključno spričevalo Gradbene poklicne šole Maribor, letnik 1979. m-20
Kukovec Borut, Tomšičeva 2, Izola, zavarovalno polico, št. 406926. g-8003
Kurnik Vlado, Podvinci 53, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 23558.
p-8004
Lalovič Zvonko, Pod Kojzico 8, Rimske
Toplice, zavarovalno polico, št. AO
0348239. p-8172
Lampe Marija, Partizanska 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 81649.
m-56
Lapanja Marko, Šebrelje 78, Cerkno, potrdilo o strok. usposobljenosti za trg. poslovodjo, izdal Gospodarska zbornica Slovenije leta 1996. s-8051
Lazarevič Rado, Partizanska 22, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 9894, izdala UE Ravne na Koroškem. g-8111

Košnik Bogomil, Tovarniška 12, Lesce,
delovno knjižico. g-8136

Leber Janja, Rudija Papeža 32, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475143,
št. reg. 9610, izdala UE Kranj. s-8246

Kržič Bojan, Krimskega odreda 25, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 4535kombinirana. s-8123

Ledinek Miran, Jareninski vrh 42, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11158. m-48
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Lekše Jernej, Savinjska cesta 18, Mozirje, zavarovalno polico, št. 8-N71, 006606.
p-8203

Matjaž Saša, Dobrava 24, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S249669, št. reg. 95352, izdala UE Maribor.
p-8038

Moder Matjaž, Cankarjeva 29, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10761.
s-8022

Lekše Jernej, Savinjska c. 18, Mozirje,
zavarovalno polico, STAN/94, št. 087693.
p-8204
Lesnik Barbara, Streliška 24, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24605.
s-8104
Lestan David, Jamnikarjeva 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6221.
s-8084
Levičar Lea, Veniše 53, Leskovec, delovno knjižico. g-8028

Matko Jože, Ulica bratov Mivšek 21, Borovnica, zavarovalno polico, št. 389026, izdala zavarovalnica Adriatic. s-8011
Medved Robert, Prušnikova 27, Ljubljana, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil, izdala Avtošola Ježica v
Ljubljani leta 1989. s-8091
Meglič Jože, Bartlova ulica 5, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o strokovnem izpitu za
OŠ, št. 1963 leta 1973. s-8320

Mohorič Lucija, Partizanska 22, Koper,
zaključno spričevalo, izdala ŠC PTT leta
1977 na ime Kramar. g-8040
Mohorič Lucija, Partizanska 22, Koper,
spričevalo za 3. letnik ŠC PTT, izdano leta
1977 na ime Kramar. g-8042
More Majda, Bedrih 6, Žiri, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 1982. s-8180
Muzek Melita, Prvomajska 35, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
v Mariboru, letnik 1992. m-10

Lipovšek Danica, Igriška 26, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25528.
s-8062

Meglič Jože, Bartlova ulica 5, Šmartno
pri Litiji, odločbo o nazivu - svetovalec,
izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, leta
1994. s-8321

Logar Darja, Mengeška 66, Trzin, zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole
Ljubljana, izdano leta 1982 na ime Orel Darja. s-8077

Memič Dejan, Kidričev 4, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 580500.
p-8201

Nared Z., Slugova 3, Cerknica, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 5090, izdala UE
Cerknica. g-8199

Mihelič Eva, Dominkuševa 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75815.
m-26

Nosan Boris, Moša Pijade 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25942.
m-99

Mijatovič Ivan, Mencingerjeva 65, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7626.
s-8101

Novak Anton, Gradiška ulica 39, Straža,
spričevalo 2. letnika Srednje gozdarske šole
v Postojni. s-8184

Miklavčič Drago, Klemenova ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 148140, S 482290, izdala UE Ljubljana.
s-8092

Novak Anton, Cesta talcev 39, Rače,
spričevalo poklicnih voznikov Poklicne str.
kmetijske šole Maribor, letnik 1974. m-33

Logar Filip David, Vrbovo 41, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8820. s-8317
Lorber Ksenija, Nad mlini 56, Novo mesto, diplomo Pedagoške akademije v Ljubljani, šolsko leto 1984. g-8216
Lovec Sandra, Celovška 140, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3010. s-8328
Lugarič Franci, Vonarje 26, Pristava,
vozniško dovoljenje. p-8181
Lukner Anton, Cesta pod Parko 10, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
01798. p-8130
Lumpert Marjan, Brode 11, Škofja Loka, zaključno spričevalo Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1974. s-8262
Lupše Mirko, Levec 86, Petrovče, spričevalo- kvalifikacija za šoferja. g-8166
Lupše Mirko, Levec 86, Petrovče, spričevalo OŠ. g-8167
Makovec Jure, Preglov trg 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 25219.
s-8100
Manfreda Ivan, Kosovelova 2, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE
Nova Gorica. p-8007
Marjanovič Anita, Sladki vrh 6, Sladki
vrh, diplomo Srednje ekonomske šole v Mariboru, letnik 1989. m-88
Markelj, Lancovo 9, Radovljica, vozovnico, št. 486907, izdana na ime Močnik Anita. g-8214
Marković Ivana, Koželjskega ulica 5,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25419. p-8125
Marolt Darja, Guzmičeva 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10020.
s-8145
Matijević Jožef, Vihre 36, Mirna, listino, št. 281. p-8185

Miklavčič Leopold, Ulica v Kokovšek
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 516687. s-8308
Miklič Marko, Brilejeva 19, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19245.
s-8196
Milec Slavko, Vrtna 10, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 35100. m-7
Milenovič Predrag, Kolomban 60, Ankaran, vozniško dovoljenje, št. 22378.
g-8004
Miler Jana, Ul. Vide Pregarc 19, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15407.
s-8285
Milinkovič Lana, Chengdujska cesta 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-8163
Mingot Edi, Podgrad pri Vremah 6, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
10510, izdala UE Sežana. p-8137
Mišković Boris, Ul. Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 194348. s-8210

Nardin Zoran, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Nova Gorica. p-8013

Novak Anton, Cesta talcev 39, Rače,
spričevalo o končanem izpitu IKŠ pri TAM
Maribor. m-32
Novak Emil, Rakovci 6, Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9313, izdala
UE Ormož. g-8109
Novak Primož, Gradnikova 75, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24174. g-8224
Novak Viktor, Orehovica 43, Šentjernej,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil, izdal ŠC za kovinarsko stroko
Novo mesto, leta 1972, št. 1121. s-8314
Obajdin Ivan, Podmelnica 30, Slunj, spričevalo Zavoda za tehnično izobraževanje,
izdano leta 1981. s-8202
Oblak Matej, Zadobje 7, Gorenja vas,
vozovnico, št. 921029, izdal Alpetour Škofja Loka. g-8170
Obran Mladen, Matejkova 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104085.
m-4
Ogrizek Dušan, Petrovče 24, Petrovče,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra B. Kidrič, št. 259, izdan leta 1965. g-8125

Mlakar Mojca, Runkova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
207062, S 1042605, izdala UE Ljubljana.
s-8179

Oman Uroš, Brezje 10, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7439. p-8003

Mlakar Roža, Rozmanova 25, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Piran. g-8135

Oprešnik Milan, Sp. Gasteraj 10, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3903.
m-66

Mlinarič Katja, Trate 42, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
5311. m-1

Osebek Elica, Čenžekova 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 77622.
m-28

Stran 662

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 8 – 14. II. 1997

Paj Nada, Jačka 14 A, Logatec, diplomo
Filozofske fakultete v Ljubljani, izdana leta
1982, št. 127. s-8260

Pinter Valerija, Ul. heroja Nandeta 24,
Maribor, spričevalo 2. letnika I gimnazije v
Mariboru, šolsko leto 1991/92. m-53

Paljk Samo, Kališka 19, Kranj, dijaško
mesečno vozovnico, izdal Alpetour. g-8046

Pirc Irena, Litostrojska cesta 32, Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani, izdana leta 1980. s-8303

Randl Anton, Dolenja vas 16, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
srednje šole za odrasle v Celju, št. 18/63.
g-8114

Paluc Jasna, Zg. Ščavnica 90, Sveta Ana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7545.
m-96
Palčič Igor, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 202787,
S 1044394, izdala UE Ljubljana. s-8103
Panič Dragana, Prvačina 168, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. p-8008
Papić Ivan, Vinogradniška 12 B, Metlika, spričevalo ŠC Kovinske stroke Novo
mesto-šola za voznike motornih vozil, izdano leta 1976. s-8310

Pirman Andrej, Artiče 52/A, Artiče, potrdilo o šolanju, št. I-E/284, izdano leta 1989
v Krškem. g-8126
Podergajs Sonja, Vojkova 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 23132, izdala
UE Celje. p-8047
Podgornik Vojko, Lackova 78, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42216.
m-102

Rančigaj Janez, Pepelno 29, Šmartno v
Rožni dolini, dijaško mesečno vozovnico,
št. 40226. s-8327
Ratej Aleksandra, Chengdujska 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26824.
s-8300
Rauter Peter, Gosposvetka 47, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 40652.
m-59
Ravnič Simon, Razlagova 52, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 81490484
EPF v Mariboru. m-51

Pohar Damjana, Beblerjev trg 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512301, št. reg. 5636. s-8282

Rehar Maja, Pod gradom 7, Vipava, spričevalo OŠ. g-8165

Peceli Simona, Dobrovnik 193 B, Dobrovnik, študentsko izkaznico, št. 81449215.
m-14

Polc Anže, Begunje 64, Begunje na Gorenjskem, letno vozovnico, na relaciji Begunje - Lesce. g-8232

Remic Jana, Ižanska cesta 231 B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482835, št. reg. 167702. s-8175

Penko Mojca, Cesta II grupe odredov
55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 844987, št. reg. 158596. s-8264

Potočnik Anton, Miheličeva 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
555686. s-8016

Rešl Jaromir, Rotovški trg 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35375.
m-23

Peric Dušan, Dane 80, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10571, izdala UE
Sežana. p-8134

Prašnikar Marija, Videm pri Lukovici 3,
Lukovica, spričevalo 1. letnika Administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1968, na
ime Pestotnik Marija. s-8188

Ribič Renata, Opekarska cesta 18, Ljubljana, delovno knjižico. s-8081

Perko Natalija, Cesta v Rošpoh 94, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
83774. m-46

Pregl Milan, Slatenik 6, Jakobski dol,
delovno knjižico. m-35

Perko Stanislav, Žice 52, Sveta Ana,
spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno spričevalo šolskega centra Maribor. m-29

Premuž Jure, Pot v Konjsko 19, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 34961.
p-8044

Petrič Angela, Klopčičeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686411, št. reg. 104181. s-8198

Primorac Željko, Lendavska 25, Murska
Sobota, zavarovalno polico, št. 0385216.
p-8041

Petrič Janez, Marje Borštnikove 4, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1988. s-8252

Prvulovič Roman, Masarykova cesta 19,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1981.
s-8233

Petrič Maja, Kuratova 28, Kranj, dijaško
mesečno vozovnico, izdal Alpetour. g-8008
Petrovič Dejan, Lutverci 61, Apače, zavarovalno polico, št. AO0385681. g-8037
Pevc Marjan, Volčičeva 13, Novo mesto, potrdilo o znanju CPP, št. 1543. g-8119

BFGH, št. 29434. ama 6, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. s-8313
Puhar Žiga, Štrukljeva 21, Radovljica,
zaključno spričevalo Lesne šole Škofja Loka, izdano leta 1993. g-8033

Rimc Ivo, Pot na Polšco 75, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16184.
p-8046
Ristič Aleksander, Prisoje 49, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10801.
g-8009
Rožan Denis, Kostanjevec 17, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17743. g-8271
Robek Boštjan, Kalanova ulica 3, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S146141, št. reg. 184428. s-8205
Robek Jožica, Sela pri Zburah 14, Šmarješke toplice, spričevalo OŠ, št. 151-82, izdano na ime Kocjan Jožica. g-8024
Robek Zdravko, Dobruška vas 29, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
435, izdala UE Novo mesto. g-8245
Romih Luka, Pot k gozdu 8, Notranje
Gorice, dijaško mesečno vozovnico, št.
15628. s-8251

Pečar Nina, Graden 2, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 20862. s-8302

Puklavec Bojan, Zgornje Škofije 115 B,
Škofije, zaključno spričevalo PKAŠ Koper.
g-8141

Pečarič Gordan, Spodnje Škofije, Škofije, vozniško dovoljenje. g-8229

Pučko Irena, Jurčičeva 17, Ljutomer,
vozniško dovoljenje. p-8183

Rudnik Irena, Podgora 377B, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26128. p-8129

Peček Rafaela, Ulica 28. maja 55, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske
šole, izdana leta 1967 in 1968, na ime
Černilogar Rafaela. s-8265

Pšajd Milena, Stritarjeva 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6663.
m-17

Rumenovič Drago, Dolnje Brezovo 30,
Blanca, zaključno spričevalo Avtomehanične šole v Ljubljani, izdano leta 1971. s-8157

Radonjič Samo, Zoisova 46, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 809936,
št. reg. 49816, izdala UE Kranj. g-8226

Rupar Tomaž, Kovarska cesta 53, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8764,
izdala UE Tržič. p-8122

Rajić Jablan, Endlicherjeva 3, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Elektrotehniške
šole v Mariboru. m-55

Rupnik Silvester, Jagnjenica 19 č, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
6972. p-8001

Ramšak Tanja, Prešernova c. 6, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17135.
p-8127

Samuh Nataša, Štrekljeva 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100602.
m-38

Pikelj Grega, Dobrljevo 19, Izlake, letno
vozovnico, št. IS 00023, šolsko leto1996/97.
p-8171
Pilinger Malek Ivanka, Gorkega 23, Maribor, spričevalo 1., 2., 3. letnika in diplomo
Trgovske šole Maribor. m-52
Pintar Jolanda, Češnjica 38, Železniki,
zavarovalno polico. g-8223

Št. 8 – 14. II. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 663

Satler Anton, Radenci, vozniško dovoljenje, št. 5021. p-8175

Svenšek Bojan, Osojnikova 5, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 31950, izdala
UE Ptuj. g-8171

Teran Stanislav, Milje 61, Visoko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 170820,
št. reg. 7547, izdala UE Kranj. s-8014

Šabić Edin, Šmartinska 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH; št. 200829.
s-8048

Terzer Svato, Pod hribom c. II/14, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
189179. s-8070

Šef Momčilo, Polzela 205, Polzela, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole Maribor. m-68

Terzer Svato, Pod hribom c. II/14, Grosuplje, zavarovalno polico, št. AO0389692,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-8071

Šegš Borut, Gregorčičeva 28, Piran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3368, izdala UE
Piran. g-8134

Terzer Svato, Pod hribom c. II/14, Grosuplje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02-13-1617/95. s-8072

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št. 0388332.
g-8110

Tičar Uroš, Černavska pot 4, Preddvor,
zavarovalno polico št. AO 0397234, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-8093

Šenk Marija, Britof 23, Kranj, zavarovalno polico, št. 476115. g-8116

Todorovič Sergije, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 43780, št. reg. 15556. s-8284

Savič Denis, Liminjan 34, Lucija, Portorož, vozniško dovoljenje, št. 11356. g-8137
Schauer Darinka, Jurčkova 192, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
85617. s-8020
Sedej Ines, Smrtnikova 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Milan Mravlje v
Ljubljani, izdano leta 1992. s-8185
Sedej Marija, Senožeti 55, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631024, št. reg. 189496. s-8266
Selan Branko, Repče 12, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 176838.
s-8056
Simonič Dušan, Dolenja vas pri Črnomlju 5, Črnomelj, spričevalo o končani šoli za
voznike v Novem mestu, št. 1384, izdano
leta 1973. s-8201ni
Skok Stefanija, Cesta Kozjanskega odreda 4, Štore, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
22418, izdala UE Celje. p-8135
Skokić Suad, Gotska 11, Ljubljana, spričevalo za avtodvigalo, izdal Litostroj leta
1976 v Ljubljani. s-8013
Slaviček Stevan, Clevelandska ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 92321, št. reg. 4611. s-8290
Slokan V., Križevci pri Ljutomeru 56,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5961. p-8020
Slunjski Damijan, Bohoričeva ulica 22,
Ljubljana, spričevalo OŠ Vodmat. s-8324
Smolar Janja, Kozji vrh 24, Radlje ob
Dravi, študenstko izkaznico, št. 611109986
Pedagoške šole. p-44
Sobočan I., Kajuhova 1, Ptuj, spričevalo
8. razreda OŠ. p-8176
Stajić Nenad, Pokopališka 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2368,
izdal LPP. s-8043
Stanković Elvis, Pot 27. julija 3, Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1994. s-8182
Stefanciosa Vera, Razlagova 7, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81434996 EPF v
Mariboru. m-8
Steiner Zdenka, Slomškova 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
121655, S 219154, izdala UE Ljubljana.
s-8259
Stenovec Jasmina, Janeza Puharja 2,
Kranj, spričevalo 3. letnika SEUAŠ Kranj,
izdan leta 1995. g-818
Stibrič Simon, Perkova ulica 12, Domžale, izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje, št. 2502118642. s-8306
Strelec David, Fala, Grad 34, Fala,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2688.
m-90

Šinka Zdenka, Gradišče nad Prvačino 37,
Renče, zaključno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, izdano leta 1975 na
ime Kosmač Zdenka. s-8190
Širec Dragica, Zagrebška 106, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24843.
g-8047

Tome Branka, Ulica 28 maja 67, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S768274, št. reg. 179839. s-8124
Tomičič Darija, Riharjeva ulica 15, Ljubljana, delovno knjižico. s-8203

Širok Matjaž, Cesta 25. junija 13, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BC, izdala UE Nova Gorica. p-8010

Topolnik Feliks, Križevci pri Ljutomeru
65, Križevci pri Ljutomeru, spričevaloMlekarskega šolskega centra Kranj, šolsko leto
1972/73. p-8021

Šket Davorin, Nušičeva c. 2/B, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18074.
p-8128

Tramte Maja, Staro sejmišče 38, Šentjernej, dijaško mesečno vozovnico, št.
12509. s-8085

Škof Anita, Stanežiče 3 H, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971168, št. reg. 121236. s-8183

Tratnjek Thomas, Cankarjeva 6, Beltinci, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem. p-8146

Škrlj Vladimir, Planina 91 b, Ajdovščina, zaključno spričevalo Avtomehanične šole, izdano leta 1973. s-8221

Ucman Marko, Veliki Cerovec 8, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 0423382.
g-8277

Štajdohar Marica, Dragatuš 45, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9388,
izdala UE Črnomelj. p-8123

Ucman Saša, Stopiče 17, Stopiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34812, izdala UE Novo mesto. g-8283

Štalc Jurij, Rašiška ulica 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32730.
s-8083

Udovič Mirjana, Gračišče, spričevalo.
g-8121

Štampar Martin, Jocova 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
51698. m-93
Štruc Zdenka, Keltska 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2152. m-49
Štuselj Alojz, Ulica Marka Šlajmerja 31,
Ljubljana, originalni priglasitveni list.
s-8161
Švab Vladimir, Križevec 49, Stranice,
vozniško dovoljenje, št. 1377. p-8141
Ščernjavič Iztok, Ulica bratov Učakar
114, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20805. s-8139
Taks Martina, Iztokova 35, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101398. m-2

Uršič Marko, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11572, izdala UE Sežana. p-8006
Vajs Zoran, Štantetova 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69510.
m-106
Valenčič Irena, Rimska ploščad 5, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 01/03 69210
375-536. m-19
Vasovič Aleksander, Sončna pot 27, Portorož, zavarovalno polico, št. 0393301.
g-8122
Velikonja Aleš, Volče 35, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 935633, izdala UE
Tolmin. p-8014

Taks Martina, Iztokova 35, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101398. m-2

Vergel Jožica, Cesta 1. maja 105, Jesenice, zaključno spričevalo šole za prodajalce, izdano leta 1978. g-8044

Tankosić Aleš, Cankarjeva 80, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Nova Gorica. p-8138

Vesič Matej, Pot na Fužine 47, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3321.
s-8095
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Vidonja Vojko, Majde Vrhopvnikove 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891135, št. reg. 74472. s-8256

Zajc Bernarda, Velika Ilova gora 12,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10664. s-8311

Žagar David, Preserje 30 B, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 596674,
št. reg. 196402. s-8289

Vild Nataša, Mikloš Kuzmiča 34/a, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 21664.
p-8170

Zaplotnik Anja, Dergomaška 79, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2344.
s-8149

Žalec Valerija, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
30133. s-8127

Vogrin Branko, Zg. Voličina 67, Voličina, zaključno spričevalo Avtomehanske šole v Mariboru, letnik 1966. m-105

Zavernik Petra, Heroja Tomšiča 4, Maribor, zaključno spričevalo OŠ bratov Polančič Maribor, letnik 1990. m-47

Žižak Mira, Jamova cesta 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011366, št. reg. 205009. s-8218

Vojanovič Obrad, Kosovelova 7/b, Tolmin, vozniško dovoljenje, izdala UE Tolmin. p-8035

Znoj Janja, Polje cesta XXXVI/23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002719, št. reg. 201161. s-8234

Živanovič Dušica, Špikova 11, Kranj,
maturitetno spričevalo Trgovske šole, letnik 1994. g-8215

Vončina Katja, Ul. Koroškega bataljona
7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 39174. s-8106

Zore Simona, Moste 5 a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15207, izdala UE Kamnik. s-8086

Vraber Rok, Pod gozdom 31, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26808.
s-8035

Zrimc Ahac Ksenija, Gradnikova 3 A,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2483. g-8274

Žnidaršič Tanja, Malo Ubeljsko 13, Hruševje, spričevalo 1.-3. letnika in zaključno
spričevalo Srednje šole za trgov. dejavnost
Ljubljana. g-8045

Vrabl Dušan, Rogozniška 11, Ptuj, spričevalo 4. letnika Ekonomske srednje šole
Ptuj, šolsko leto 1981/82. m-50

Zupan Brane, Stritarjeva 5, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 1978. g-8050

Waldhuber Franc, Gaj nad Mariborom
17, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. 83239. m-6

Zupan Mario, Sp. Besnica 128, Zgornja
Besnica, dijaško mesečno vozovnico, izdal
Alpetour Kranj. g-8049

Zabret Tomaž, Hribarjeva 15, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
17208. s-8054

Zupan Mitja, Temniška 4, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40756, izdala UE Kranj. g-8133

Zagmajster Tomaž, Frankolovo 14 E,
Frankolovo, vozniško dovoljenje, št. 41036.
p-8173

Zupanič Perko Tanja, Hrastje 28, Kranj,
diplomo Srednje tekstilne in obutvene šole
v Kranju, šolsko leto 1986/87. g-8138

Zagrajšek Mihael, Ul. Pregačevih 26, Maribor, indeks EPF Maribor, št. 81435959. m-13

Zupančič Jana, Vaška pot 10 A, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26751. s-8301

Žohar Smiljan, Kolodvorska 45, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske, strojne in metalurške
šole v Mariboru, letnik 1995. m-11
Žužej Gobec Anja, Arja vas 19, Petrovče, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdal Ministrstvo za šolstvo in šport, leta
1992. p-8209
Žumer Zlatko, Letnerjeva 2, Celje, diplomo. p-8188
Žveplan Matevž, Ul. heroja Lacka 8, Celje, indeks Mariborske fakultete za gradbeništvo. g-8278
Geč Franc, Pod vrhom 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5635.
m-98

PREDPISI
S PODROČJA KULTURE
Po desetih letih je na slovenskem knjižnem trgu zopet zbirka predpisov s področja kulture. ČZ Uradni list je
publikacijo izdal v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije. Na več kot 400 straneh je v celoti ali
po posameznih členih zbranih nekaj deset zakonov, podzakonskih aktov in mednarodnih pogodb, ki z različnih
zornih kotov govorijo o kulturni dejavnosti v najširšem pomenu besede.
Zbirki bi lahko upravičeno dali naslov Vse o kulturi. V njej so med drugim objavljeni zakoni: o Prešernovi nagradi,
o avtorski in sorodnih pravicah, o filmskem skladu RS, o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, o
skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini, o
knjižničarstvu, o naravni in kulturni dediščini itd. Obsežno je tudi poglavje podzakonskih predpisov s področja
kulture, v poglavju z določbami ustave in zakonov, ki veljajo za področje kulture, pa so navedeni členi iz
20 veljavnih zakonov (od zakona o javnih glasilih in zakona o upravi do carinskega zakona in zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Na koncu knjige je geslovnik, ki olajša tematsko iskanje ustreznega predpisa.
Cena 3.675 SIT

(10390)

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

