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Sodni register

CELJE

Rg-38025

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01566 z dne 22. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa METEOR, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, storitve in zastopanje,
d.o.o., Škvarčeva 23, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/03797/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo firme,
sedeža, družbenikov in zastopnikov, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5609496
Firma: METEOR, mednarodna trgo-

vinska družba, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: METEOR, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Ljubljanska 7
Osnovni kapital: 2,010.000 SIT
Ustanovitelji: Jurak Ivan in Jurak Cvet-

ka, izstopila 21. 4. 1994; Turnšek Rok, Ce-
lje, Zagrad 71/a, vstopil 21. 4. 1994, vložil
2,010.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jurak Cvetka in pomočnik direk-
torice Jurak Ivan, razrešena 21. 4. 1994; di-
rektor Turnšek Rok, imenovan 21. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles,
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-

no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Družba lahko pod šifro G/52.48 opravlja
vse dejavnosti, razen trgovine z orožjem in
strelivom.

Rg-38027

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01887 z dne 23. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa PENTROS, Podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Laško, sedež: Ul.
Borisa Kraigherja 11, 3270 Laško, pod
vložno št. 1/05883/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novim vložkom s temile po-
datki:

Matična št.: 5800919
Osnovni kapital: 1,606.080 SIT
Ustanovitelj: Penič Peter, Laško, Kidri-

čeva ulica 50, vstopil 5. 4. 1993, vložil
1,606.080 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38033

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01140 z dne 6. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa KOSTANJ, proizvodno podjetje,
d.o.o., Celje, Medlog 63, sedež: Medlog
63, 3000 Celje, pod vložno št. 1/03123/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5530377
Osnovni kapital: 1,774.000 SIT
Ustanovitelj: Mirnik Marko, Celje, Med-

log 63, vstopil 21. 10. 1991, vložil 1,774.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38046

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00986 z dne 7. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa Steklarna Boris Kidrič, p.o., Ro-
gaška Slatina, Ul. talcev 1, sedež: Ul. tal-
cev 1, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, os-
novni kapital, ustanovitelje in člane nadzor-
nega sveta, spremembo firme, zastopnikov
in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5045657
Firma:  STEKLARNA  “ROGAŠKA”,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.159,062.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložil
115,270.000 SIT, Kapitalski sklad invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vložil
115,270.000 SIT, Sklad Republike Sloveni-
je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
230.541.000 SIT, delavci na podlagi notra-
njega odkupa, vložili 445,580.000 SIT, de-
lavci na podlagi interne razdelitve, vložili
230,541.000 SIT, Sklad za razvoj – za upra-
vičence iz denacionalizacije, vložil
6,360.000 SIT, in Sklad za razvoj – za pro-
gram notranjega odkupa, vložil 5,500.000
SIT, vstopili 29. 5. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Boršič Darko, razrešen 29. 5. 1995;
direktor Pelko Jožef, Rogaška Slatina, Stri-
tarjeva 23, ki od 29. 5. 1995 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bedenik Jože,
Kračun Milorad, Sedminek Cvetko, Šrimpf
Albin, Žlender Andrej, Fuhrer Boris, Kidrič
Cvetka, Pešič Bojan, Siter Janez in Tkavc
Vladislav, vstopili 29. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 2121 Pro-
izvodnja valovitega papiraja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehnič-
nih steklenih izdelkov; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
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ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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, ra-
dijskimi 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; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo 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 kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-

vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
00318/00509-1995 z dne 8. 12. 1995.

Pri šifri 52.488 brez orožja in streliva.
Pri šifri 67.13 le menjalnice.
Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-38048

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01194 z dne 6. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa GEKOTT, gradbeništvo, turizem
in trgovina, d.o.o., Šmartje pri Jelšah,
Šmarje 61, sedež: Šmarje 61, 3240 Šmar-
je pri Jelšah, pod vložno št. 1/02954/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, osnovnega kapi-
tala z novimi vložki in iz sredstev družbe
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5528852
Firma: GEKOTT, gradbeništvo, turi-

zem in trgovina, d.o.o., Šmarje pri Jelšah,
Prešernova 5

Skrajšana firma: GEKOTT, Šmarje pri
Jelšah, Prešernova 5

Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Prešer-
nova ul. 5

Osnovni kapital: 1,513.034,35 SIT
Ustanovitelj: Kvas Radko, Šmarje pri

Jelšah, Prešernova ul. 5, vstop 26. 3. 1991,
vložek 1,513.034,35 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 9000
Storitve javne higiene; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9304 Pogrebne storitve.

Družba lahko pod šifro G 52.488 oprav-
lja vse dejavnosti, razen trgovine z orožjem
in strelivom.

Rg-38050

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01475 z dne 27. 2. 1996 pri sub-

jektu vpisa IBŽ, podjetje za gradbeni in-
ženiring, d.o.o., Celje, sedež: Kukovčeva
6, 3000 Celje, pod vložno št. 1/03616/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenika, zastopnika, firme
in sedeža ter povečanje osnovenga kapitala
z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5580307
Firma: IBŽ, gostinstvo, trgovina, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska cesta 7
Osnovni kapital: 1,611.058 SIT
Ustanovitelja: Žekar Bogdan, izstop

7. 12. 1994; Zupanc Damjan, Celje, Raz-
gledna ul. 17a, vstop 7. 12. 1994, vložek
1,611.058 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žekar Bogdan, razrešen 7. 12. 1994;
direktor Zupanc Damjan, imenovan 7. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-38052

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01610 z dne 29. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa M L A – C A R, prodaja in
servis  vozil,  d.o.o.,  Stopče 32/b,  Grobel-
no,  sedež:  Stopče 32/b,  3231 Grobelno,
pod vložno št. 1/02020/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo dejavnosti in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5413532
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelja: Mlakar Tanja in Mlakar

Mirko, oba iz Grobelnega, Stopče 32/b,
vstopila 31. 1. 1990, vložila po 755.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlakar Mirko, razrešen 22. 4. 1994;
direktorica Mlakar Tanja, imenovana 22. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da sedaj glasi: trgovina na debelo z
vozili, deli in priborom; trgovina na drobno
z vozili in deli; popravilo in vzdrževanje
cestnih motornih vozil; opravljanje storitev
v cestnem prometu: rent-a-car, vleka vozil;
gostinske storitve prehrane; druge gostin-
ske storitve; prodaja rabljenih vozil; odda-
janje v najem vozil brez voznikov:
rent-a-car; posredniški, zastopniški, konsig-
nacijski in komisijski posli v prometu blaga
in storitev; servis: popravilo in vzdrževanje
motornih vozil.

Rg-38053

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00094 z dne 27. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa NAJA, varstvo avtorskih pra-
vic, trgovina in rent-a-car, d.o.o., Zado-
brova 124/a, Škofja vas, sedež: Zadobro-
va 124/a, 3211 Škofja vas, pod vložno št.
1/01395/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5356059
Firma: NAJA, glasbena agencija in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: NAJA, d.o.o.
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Osnovni kapital: 1,505.474 SIT
Ustanoviteljica: Platovšek Ivanka, Škof-

ja vas, Zadobrova 124/a, vstop 12. 2. 1990,
vložek 1,505.474 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina 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 ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z

lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve.

Dužba lahko pod šifro G 52.48 opravlja
vse dejavnosti, razen trgovine z orožjem in
strelivom, pod šifro J 67.13 pa lahko družba
opravlja le dejavnost menjalnice.

Rg-38058

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02165 z dne 5. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa HAJNŠEK, podjetje za instala-
cijska in zaključna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Lisce 24, Celje, sedež: Lisce 24,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02861/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
družbenikov, zastopnika in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5501326
Firma: HAJNŠEK & DRUŽABNIKI,

proizvodno in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: HAJNŠEK & DRU-

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

odgovornostjo
Ustanovitelji: Hajnšek Franc, izstopil in

ponovno vstopil 4. 5. 1994, in Hajnšek Be-
njamina, vstopila 4. 5. 1994, oba iz Celja,
Lisce 24, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Hajn-
šek Franc, razrešen 4. 5. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, in družbenica
Hajnšek Benjamina, imenovana 4. 5. 1994,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi za: gostinstvo in tu-
rizem; organiziranje športnih in rekreativ-
nih dejavnosti.

Dejavnost se odslej glasi: instalacijska
in zaključna dela v gradbeništvu; izdelava,
popravilo in vzdrževanje oljnih cistern; iz-
delava in popravilo kovinskih izdelkov; go-
stinstvo in turizem; organiziranje športnih
in rekreativnih dejavnosti.

Rg-38200

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01877 z dne 4. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  PRELES,  Podjetje  za  trgovino,
uvoz-izvoz in prevozništvo, d.o.o., Šmartno
ob Paki, sedež: Veliki vrh 38, 3327 Šmartno
ob   Paki,   pod   vložno   št. 1/03837/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5601410
Osnovni kapital: 2,378.000 SIT

Ustanovitelji: Plavše Anton, Šmartno ob
Paki, Veliki vrh 38, vstop 5. 3. 1992, vložek
2,378.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Družba lahko pod šifro K 74.12 opravlja
vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-38203

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00046 z dne 5. 3. 1996 pod št.
vložka 1/06469/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5929261
Firma: FARMA, Veterinarska ambu-

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

govornostjo
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Sedež: 3311 Šempeter v Savinjski doli-
ni, Podlog 1

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Juhart Janko, Tabor, Pon-

dor 16, Semprimožnik Marko, Tabor, Oj-
striška vas 45, Šolinc Bojan, Polzela 209 in
Hrastnik Uroš, Piran, Ulica Ivana Regenta
8, vstopili 11. 1. 1996, vložili po 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juhart Janko, imenovan 11. 1. 1996,
zastopa  družbo  brez  omejitev  in  posa-
mično.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1996: 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 8520 Veterinarstvo.

Rg-38204

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02721 z dne 5. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa METULJ, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Šempeter, Šempeter 55,
sedež: Šempeter 55, 3311 Šempeter, pod
vložno št. 1/02598/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5583357
Firma: METULJ, rekreacija in gostin-

stvo, d.o.o.
Skrajšana firma: METULJ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,607.142 SIT
Ustanoviteljica: Prislan Lučka, Šempe-

ter 55, vstop 6. 12. 1990, vložek 1,607.142
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38207

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01658 z dne 5. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa KAST, storitveno podjetje, d.o.o.,
Celje, Podgorje 31, sedež: Podgorje 31,
3000 Celje, pod vložno št. 1/04620/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
sedeža, družbenikov in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5675557
Firma: KALAFATIČ IN KALAFATIČ,

storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: KALAFATIČ IN KA-

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Podgorje 23
Ustanovitelja: Kalafatič Stjepan in Kala-

fatič Alenka, oba iz Celja, Podgorje 23, vsto-
pila 15. 4. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kala-
fatič Stjepan razrešen 15. 4. 1994, kot di-
rektor, in imenovan za družbenika in druž-
benica Kalafatič Alenka, imenovana 15. 4.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-38209

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/01008 z dne 6. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa Celjske mesnine, p.o., Celje, Ce-
sta v Trnovlje 17, sedež: Cesta v Trnovlje
17, 3000 Celje, pod vložno št. 1/00529/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5150949

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dronjak Nenad, razrešen 1. 12. 1995;
direktor Krivec Izidor, Frankolovo, Lindek
19, imenovan 1. 12. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot vršilec dolžnosti direktor-
ja, razen pri sklepanju pogodb o: nakupu in
prodaji nepremičnin; sklepanju pogodb za
investicije osnovnih sredstev ali sredstev
skupne porabe; za angažiranje sredstev re-
zervnega sklada, razen za začasna posojila
iz tega sklada za izplačilo osebnih dohod-
kov delavcev podjetja. V navedenih prime-
rih zastopa podjetje na podlagi predhodne-
ga sklepa delavskega sveta.

Rg-38210

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00404 z dne 7. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa Celjske mesnine, p.o., Celje, Ce-
sta v Trnovlje 17, sedež: Cesta v Trnovlje
17, 3000 Celje, pod vložno št. 1/00529/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5150949
Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 0121 Re-

ja govedi, prireja mleka; 0123 Reja praši-
čev; 0124 Reja perutnine; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, rezen perutninske-
ga; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov in
izdelkov iz pertuninskega mesa; 1533 Dru-
ga predleava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 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, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s

knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-38216

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01261 z dne 13. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa SC ELECTRONICS, proizvod-
nja, servis in trgovina, d.o.o., Šentjur, se-
dež: Tončke Čečeve 16, 3230 Šentjur, pod
vložno št. 1/02442/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala družbe z no-
vimi vložki, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5616620
Firma: KM21, proizvodnja, servis in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KM21, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cmok Samo, Šentjur, Tonč-

ke Čečeve 16, vstop 16. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proivzodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
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drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane z ra-
čunalniškimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-38217

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00071 z dne 20. 3. 1996 pod št.
vložka 1/06476/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5933889
Firma: FOSTSS – ČANŽEK IN DRU-

GI, gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: JOSTSS – ČANŽEK

IN DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Javorjeva 4
Ustanovitelja: Čanžek Jožef in Sakelšek

Sonja, oba iz Celja, Javorjeva ulica 4, vsto-
pila 30. 1. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Čanžek Jožef in Sakelšek Sonja, ime-
novana 30. 1. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim 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; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 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 stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Taksi; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-38219

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00031 z dne 20. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa Merx Blagovni center Celje,
p.o., Cesta v Trnovlje 10a, Celje, sedež:
Cesta  v  Trnovlje 10a,  3000  Celje,  pod
vložno št. 1/00597/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos družbenega kapita-
la na Sklad, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo firme in zastopnikov druž-
benika, poslovni delež, osnovni kapital in
prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5213878
Firma: MERX BLAGOVNI CENTER

CELJE, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, Ce-
lje

Skrajšana  firma:  MERX  BLAGOVNI
CENTER CELJE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1.300,000.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 12. 12. 1995, vložek 1.300,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zalezina Venčeslav, Vojnik, Kašova uli-
ca 27, ki od 12. 12. 1995 zastopa družbo
brez omejitev, razen pri sklepanju, odpove-
dovanju ali spreminjanju kakršnekoli po-
godbe ali pri izvajanju pravnih poslov izven
okvira rednega in običajnega teka poslova-
nja družbe, pri najemanju kreditov ali poso-
jil, pri dajanju posojil drugim fizičnim ali
pravnim osebam ter pri odobravanju komer-
cialnih ali blagovnih kreditov, pri najema-
nju ali dajanju garancij, poroštev, hipotek in
drugih oblika zavarovanj, pri prodaji, daja-
nju ali prevzemu v zakup sredstev, pri inve-
sticijah, pri ustanavljanju družb hčera, pred-

stavništev ali poslovnih enot družbe, pri na-
kupu deleža/delnic drugih družb in pri pro-
daji deleža/delnic družb hčera, ko potrebuje
pismeno soglasje ustanovitelja. Direktor
podpisuje v imenu družbe in za družbo le
skupaj s prokuristom družbe; prokurist Obal
Branko, Ljubljana-Polje, Novo Polje, C.
7/83, imenovan 12. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
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dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-

šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-38220

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01111 z dne 4. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa DARCOMMERCE, zunanja tr-
govina, d.o.o., Ulica talcev 3, Žalec, sedež:
Ul. talcev 3, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/05150/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in dejavnosti ter
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5712572
Firma: DARCOMMERCE, zunanja tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  DARCOMMERCE,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,873.000 SIT
Ustanovitelj: Lovrenčič Darko, Žalec,

Ul. talcev 3, vstop 18. 12. 1992, vložek
1,873.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: špedici-
jo, prevoz potnikov in blaga v cestnem pro-
metu.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki vseh trgovskih strok; pre-
voz potnikov in blaga v cestnem prometu;
špedicija; zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; ekonomsko organi-
zacijske in tehnološke storitve; proizvodnja
pralnih in kozmetičnih preparatov; moške
in ženske frizerske, kozmetične in podobne
storitve.

Rg-38226

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01540 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa SONTEX, trgovina na debelo
in  drobno,  d.o.o.,  Gornji  grad,  Gornji
grad 124, sedež: Gornji grad 124, 3342
Gornji grad, pod vložno št. 1/01023/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5311993
Firma: SONTEX, trgovina na debelo

in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: SONTEX, d.o.o.
Sedež: 3342 Gornji grad, Šokot 15
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Smeh-Zagradnik Sonja,

Celje, Na zelenici 8, vstop 15. 12. 1989,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: nega telesa v salonu in na
domu; ročna, strojna in podvodna masaža;
nega rok, nog in obraza; telesna vadba; koz-
metične, frizerske in podobne storitve; var-
stvo in oskrba socialno ogroženih otrok in
mladine; druge osebne storitve in storitve
gospodinjstvom.

Dejavnost družbe je odslej: storitve re-
klame in ekonomske propagande; go-
stinstvo: prehrana, pijača in prenočišča; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa in storitev; posredništvo, špedicija
in komisijski posli na področju prometa bla-
ga in storitev; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; trgovina na debelo in drobno živil in

neživilskih proizvodov vseh trgovskih strok,
razen umetnin in starin; finančni in računal-
niški inženiring; organizacija kulturno umet-
niških in zabavnih prireditev; proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas in drugih mate-
rialov; turistično posredovanje; nega telesa
v salonu in na domu; ročna, strojna in pod-
vodna masaža; nega rok, nog in obraza; te-
lesna vadba; kozmetične, frizerske in po-
dobne storitve; varstvo in oskrba socialno
ogroženih otrok in mladine; druge osebne
storitve in storitve gospodinjstvom.

Rg-38229

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02046 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa MICRO-SOFT, Podjetje za tr-
govino in avto šolo, d.o.o., Krpanova 10,
Rogaška  Slatina,  sedež:  Krpanova 10,
3250  Rogaška  Slatina,  pod  vložno  št.
1/02910/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, skrajšane firme, družbenikov, os-
novnega kapitala, dejavnosti družbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5502365
Firma:  C & P  INŽENIRING,  d.o.o.,

Podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, Rogaška Slatina, Krpanova 10

Skrajšana firma: C & P INŽENIRING,
d.o.o., Rogaška Slatina

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Podgoršek Joško, Rogaška

Slatina, Krpanova 10, vstop 23. 10. 1991,
vložek 1,096.000 SIT, in Cvek Davor, Ro-
gaška Slatina, Partizanska 8, vstop 28. 12.
1995, vložek 404.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cvek Davor, imenovan 28. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
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prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-38230

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00114 z dne 4. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa ULTRA, d.o.o., računalniški in-
ženiring in marketing, Migojnice 76, 3302
Griže, pod vložno št. 1/01309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5680921
Firma:  ULTRA,  računalniški  inženi-

ring in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: ULTRA, d.o.o.
Sedež: 3302 Griže, Migojnice 76
Osnovni kapital: 6,035.869 SIT
Ustanovitelj: Žafran Igor, Griže, Migoj-

nice 76, vstop 8. 1. 1990, vložek 6,035.869
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-

njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgo-
vina 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; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-

govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Družba lahko pod šifro G/52.48 opravlja
vse dejavnosti, razen trgovine z orožjem in
strelivom, pod šifro K/74.12 pa lahko druž-
ba opravlja vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-38232

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01958 z dne 8. 3. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  IKS,  d.o.o.,  računalniški  inže-
niring,  Radeče,  Titova  100,  sedež:  Tito-
va  100,  1433  Radeče,  pod  vložno  št.
1/02270/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšano fir-
mo, spremembo dejavnosti, povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5441781
Firma: IKS, d.o.o., računalniški inže-

niring
Skrajšana firma: IKS, d.o.o., Radeče
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ikica Branko, vstopil

19. 10. 1990, vložil 600.000 SIT, in Ikica
Gojka, vstopila 9. 3. 1993, vložila 900.000
SIT, oba iz Trbovelj, Ul. Sallaumines 5/a,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnsot podjetja se dopolni in se sedaj
glasi: računalniški inženiring, consulting in
izdelava računalniške programske opreme
(software); grafična obdelava, namizno za-
ložništvo ter računalniško projektiranje in
načrtovanje; projektiranje računalniško pod-
prte proizvodnje; prodaja računalnikov in
računalniške opreme na debelo in drobno;
instalacije, svetovanje in izobraževanje v
zvezi z uporabo programske in strojne raču-
nalniške opreme; trgovina na veliko z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; trgovina na
malo z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
nega in pomoč bolnikom na njegovem do-
mu; čiščenje prostorov; pomoč v gospo-
dinjstvu; opravljanje prevoza blaga v cest-
nem prometu; zastopanje domačih in tujih
fizičnih pravnih oseb.

Rg-38233

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01908 z dne 4. 3. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  VALERIJA  COMPANY,
mednarodno  trgovsko  in  proizvodno
podjetje, d.o.o., Celje, Stanetova 21, se-
dež: Stanetova 21, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/03146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in sedeža
ter povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5545536
Firma: VALERIJA COMPANY, med-

narodna trgovina in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: VALERIJA COMPA-

NY, d.o.o.
Sedež: 3201 Šmartno v Rožni dolini,

Slatina v Rožni dolini 15/a
Osnovni kapital: 1,853.200 SIT
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Ustanovitelj: Škec Slavko, Šmartno v
Rožni dolini, Slatina v Rožni dolini 15/a,
vstop 28. 8. 1991, vložek 1,853.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38238

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00002 z dne 28. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa KONGRAD, gradbeno, obrtno
podjetje, Slovenske Konjice, p.o., sedež:
Tovarniška  2,  3210  Slovenske  Konjice,
pod vložno št. 1/00456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, pooblastil zastopnika, dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s SKD, os-
novni kapital, ustanovitelje in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5069009
Firma: KONGRAD, gradbeno, obrtno,

instalacijsko in proizvodno podjetje, d.d.
Skrajšana firma: KONGRAD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Tovar-

niška 3
Osnovni kapital: 59,836.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
5,984.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložil 5,984.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
11,967.000 SIT, udeleženci interne razdeli-
tve, vložili 11,967.000 SIT, udeleženci no-
tranjega odkupa, vložili 18,799.000 SIT, in
Sklad RS za razvoj – za program notranjega
odkupa, vložil 5,135.000 SIT – vstopili
9. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lašič
Franci, Slovenske Konjice, Šolska ulica 22,
razrešen 9. 10. 1995 kot direktor in imeno-
van za predsednika, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Leskovar Dar-
ko, Obrovnik Martin in Hlastec Slavko,
vstopili 9. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-

ključna gradbena dela; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
00446/00398-1995 z dne 28. 12. 1995.

Rg-38239

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03209 z dne 13. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa MEJA, Družbeno kmetijsko
podjetje Šentjur, p.o., C. Leona Dobro-
tinška 3, Šentjur, sedež: C. Leona Dobro-
tinška  3,  3230  Šentjur,  pod  vložno  št.
1/01079/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5150370
Dejavnost podjetja se razširi z nasled-

njim: trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi vseh trgov-
skih strok; poslovne storitve: knjigovodske
storitve, finančne storitve, storitve obdela-
ve podatkov, komercialne storitve; komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; kmetijska proizvod-
nja: jagodičevje, zelenjadarstvo.

Podjetje ukine dejavnosti: prodaja na
drobno lastnih proizvodov; trgovina z živil-
skimi proizvodi na debelo (živina, perutni-
na, sveža jajca, konzervirana jajca-melanž,
zelenjava, sadje in izdelki, žita in mlevski
izdelki); trgovina z neživilskimi proizvodi
na debelo (seno, slama, zrnata krma, vita-
minski preparati, silaža vseh vrst).

Dejavnost podjetja se odslej glasi: kme-
tijska proizvodnja: živinoreja, sadjarstvo,
poljedelstvo, jagodičevje, zelenjadarstvo;
kmetijske storitve za rastlinsko proizvod-
njo; gojitev in izkoriščanje gozdov; izvaja-
nje investicijskih del v lastni režiji (visoka
gradnja); raziskovalno razvojno delo: razi-
skovalno-razvojne storitve v gospodarskih
dejavnostih; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di vseh trgovskih strok; poslovne storitve:
knjigovodske storitve, finančne storitve,
obračunske storitve, storitve obdelave po-
datkov, komercialne storitve; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev.

Rg-38240

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00081 z dne 21. 3. 1996 pod št.
vložka 1/06478/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-

noviteljev, zastopnika in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5817714
Firma: GLIN K & M, proizvodnja po-

hištva, d.o.o.
Skrajšana firma: GLIN K & M, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3331 Nazarje, Lesarska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: GORENJE GLIN HOLD-

ING, Lesna industrija, d.o.o., in GLIN PO-
HIŠTVO, Tovarna pohištva in opreme,
d.o.o., izstopila 21. 12. 1995; K & M Kruse,
Meinert & Co. GmbH, Mobel-Holding,
Kirchlegern 3, Hamerkampstrasse 11, vlo-
žil 975.000 SIT, GORENJE, Notranja opre-
ma, d.o.o., Velenje, Partizanska cesta 12,
vložilo 390.000 SIT, in Hulle Ulrich Ro-
bert, Meppen, Birkerweg 8, vložil 135.000
SIT – vstopili 21. 12. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dobrovc Marijan, Nazarje, Žlabor 30,
imenovan 21. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 1. 1996.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču Ljubljana pod
vložno št. 1/24955/00.

Rg-38249

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02777 z dne 29. 3. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  PROMONT,  Projektiranje,
proizvodnja strojev in naprav, d.o.o., Ul.
B. Vinterja 5, Zreče, sedež: Ul. B. Vinter-
ja 5, 3214 Zreče, pod vložno št. 1/01715/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5372712
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlič Ivan, Zreče, Ul. B.

Vinterja 5, in Lešnjak Milan, Slovenska Bi-
strica, Tomšičeva 34, vstopila 1. 3. 1990,
vložila po 781.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-38251

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02762 z dne 29. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa BAMBUS, prevozništvo in tr-
govsko  podjetje,  d.o.o.,  Sp.  Rečica  20,
Laško, sedež: Sp. Rečica 20, 3270 Laško,
pod vložno št. 1/01424/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5350115
Firma: BAMBUS, prevozniška in tr-

govska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: BAMBUS, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,894.906 SIT
Ustanovitelj: Maček Ferdinand, Laško,

Sp. Rečica 20, vstop 15. 1. 1990, vložek
2,894.906 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38258

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02269 z dne 5. 3. 1996 pri subjek-
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tu vpisa PASKA, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Celje, Milčinskega 11, sedež: Mil-
činskega 11, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05074/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5693195
Firma: PASKA IN PASKA, proizvod-

nja in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: PASKA IN PASKA,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Paska Ivan, Trakoščan bb,

in Paska Milan, Trakoščan, Meljan 69, iz-
stopila in ponovno vstopila 14. 4. 1994, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Paska
Ivan in Paska Milan, razrešena 14. 4. 1994
kot direktorja in imenovana za družbenika,
ki zastopata družbo brez omejitev.

Rg-38260

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02667 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa ZGORNJI ZAVRATNIK, pod-
jetje za gostinstvo, turizem, trgovino, pro-
izvodnjo in prevozništvo, d.o.o., Raduha
49, Luče, sedež: Raduha 49, 3334 Luče,
pod vložno št. 1/05542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme in spremembo poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5774721
Firma: ZGORNJI ZAVRATNIK, pod-

jetje za storitve in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: ZGORNJI ZAVRAT-

NIK, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,615.100 SIT
Ustanovitelja: Germelj Jože, vložil

2,565.100 SIT, in Germelj Anica, vložila
50.000 SIT, oba iz Luč, Raduha 49, vstopila
6. 3. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-38263

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01506 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa VIG, gradbeništvo in trgovi-
na, d.o.o., Jarmovec 9/c, Dramlje, sedež:
Jarmovec 9/c, 3222 Dramlje, pod vložno
št. 1/05947/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5828228
Osnovni kapital: 1,611.285 SIT
Ustanovitelj: Vodušek Vinko, Dramlje,

Jarmovec 9/c, vstop 9. 7. 1993, vložek
1,611.285 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in

sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Pod šifro K/74.12 opravlja družba vse
dejavnosti razen revizijske.

Rg-38268

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01888 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa PAGAT, Papirna galanterija
in tisk, d.o.o., Sedraž n.h., Laško, sedež:
Sedraž n.h., 3270 Laško, pod vložno št.
1/01787/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo firme, sedeža in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5404240
Firma: PAGAT, Papirna galanterija in

tisk, d.o.o.
Skrajšana firma: PAGAT, d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Sedraž 38
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelja: Jakopič Anton in Jakopič

Alenka, oba iz Laškega, Sedraž 38, vstopila
12. 1. 1990, vložila po 840.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jakopič Alenka, imenovana 15. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic.

Rg-38269

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01634 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  ROLAND,  podjetje  za  pro-
izvodnjo in trgovino, Šmarje pri Jelšah,
d.o.o., sedež: Zastranje n.h., 3240 Šmarje

pri Jelšah, pod vložno št. 1/02057/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe, spremembo firme in se-
deža ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5596491
Firma:  ROLAND,  Podjetje  za  pro-

izvodnjo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ROLAND, d.o.o.
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Ulica

Na livado št. 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ostrovška Zdenko, Šmarje

pri Jelšah, Ulica Na livado št. 8, vstop 22. 2.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5247 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.
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Rg-38271

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01607 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa BELIN, inženiring, d.o.o., Ža-
lec, Podvin 19, sedež: Podvin 19, 3310 Ža-
lec, pod vložno št. 1/02433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5482038
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Krajnc Ljudmila, Žalec,

Podvin 19, vstopila 20. 9. 1990, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38272

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 95/00139 z dne 25. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ŽARNICA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Celje, Vrunčeva 29, sedež: Vrunčeva  29,
3000  Celje,  pod  vložno  št. 1/03300/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo družbenika zara-
di odsvojitve poslovnega vložka in spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5557631
Firma: PALČNIK, trgovina in storitve,

d.o.o., Podčetrtek, Trška cesta 6
Skrajšana  firma:  PALČNIK,  d.o.o.,

Podčetrtek, Trška cesta 6
Sedež: 3254 Podčetrtek, Trška cesta 6
Osnovni kapital: 5,083.488,35 SIT
Ustanovitelji: Mastnak Viktor, izstopil

10. 2. 1995; Debeljak Irena, Šmarje pri Jel-
šah 115, vložila 1,202.407 SIT, Kovačič Ja-
nez, Podčetrtek 110/a, vložil 768.608,90
SIT, Brcko Daniel, Rogaška Slatina, Can-
karjeva ulica 1, vložil 976.304,70 SIT in
Renier Aleksander, Podčetrtek 33/a, vložil
2,136.167,75 SIT – vstopili 10. 2. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mastnak Viktor, razrešen 10. 2. 1995;
direktorji Debeljak Irena, Kovačič Janez,
Brcko Daniel in Renier Aleksander, imeno-
vani 10. 2. 1995, zastopajo družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje 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 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in

steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje.

Pri šifri 67.13 le menjalnice in zastav-
ljalnice, pri šifri 74.12 pa brez revizijske
dejavnosti.

Rg-38274

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02176 z dne 18. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa MEDICHEM, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Celje, Aškerčeva 15, se-
dež: Aškerčeva 15, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5714486
Osnovni kapital: 1,665.000 SIT
Ustanovitelja: Jelen Boris, Prevalje,

Spodnji kraj 40 in Turk Cvetka, Žalec, Efen-
kova 2, vstopila 6. 10. 1992, vložila po
832.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-38279

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00194 z dne 14. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa KALŠEK IN OSTALI, d.n.o.,
Žiče 8/a, Loče, trgovina in storitve, sedež:

Žiče  8/a,  3214  Loče,  pod  vložno  št.
1/04530/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča matično številko in popravo hišne šte-
vilke s temile podatki:

Matična št.: 5852889
Skrajšana firma: KALŠEK IN OSTA-

LI, d.n.o., Žiče 8/a, Loče.

Rg-38280

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04606 z dne 27. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BIOFARMA, podjetje za trgovino,
turizem,  kmetijstvo  in  lesarstvo, d.o.o.,
Krnica 67, Luče, sedež: Krnica 67, 3334
Luče, pod vložno št. 1/03889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5600154
Osnovni kapital: 1,573.000 SIT
Ustanovitelj: Robnik Alojz ml., Luče,

Krnica 67, vstopil 17. 2. 1992, vložil
1,573.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 0121 Re-
ja govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-38281

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01125 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
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jektu vpisa HANA-ANA, Podjetje za trgo-
vino, uvoz-izvoz, d.o.o., Celje, sedež: Tom-
šičev trg 17, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05900/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5802318
Ustanoviteljica: Čuden Tatjana, Celje,

Tomšičev trg 17, vstopila 5. 7. 1993, vložila
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38282

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03195 z dne 27. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa HANA-ANA, Podjetje za trgo-
vino, uvoz-izvoz, d.o.o., Celje, sedež: Tom-
šičev trg 17, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05900/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5802318
Firma: HANA-ANA, trgovina, uvoz-iz-

voz, d.o.o.
Skrajšana firma: HANA-ANA, d.o.o.
Sedež: Celje, Glavni trg 17
Osnovni kapital: 1,532.114 SIT
Ustanoviteljica: Čuden Tatjana, Celje,

Glavni trg 17, vstopila 5. 7. 1993, vložila
1,532.114 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38283

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02334 z dne 27. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAVRIČ, podjetje za gradbe-
ništvo, d.o.o., Podvrh 18, Mozirje, sedež:
Podvrh 18, 3300 Mozirje, pod vložno št.
1/05359/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5736978
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mavrič Franc, Mozirje,

Podvrh 18, vstopil 27. 2. 1993, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38284

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01541 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa VIGI TRANS, transportno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Žalec, sedež: He-
roja Staneta 6, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/03750/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me, povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5585520
Firma: VIGI TRANS, transportno tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VIGI TRANS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,747.000 SIT
Ustanoviteljica: Vignjevič Draginja, Ža-

lec, Heroja Staneta 6, vstopila 12. 3. 1992,
vložila 1,747.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-38289

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02701 z dne 21. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa SRNA, podjetje za gostinstvo,

trgovino, storitve in uvoz-izvoz, d.o.o., Lo-
ka pri Žusmu, sedež: Zgornje Tinsko 37,
3223 Loka  pri  Žusmu,  pod  vložno  št.
1/05747/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo sedeža firme in
spremembo priimka in naslova bivališča
ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5789010
Firma: SRNA, podjetje za gostinstvo,

trgovino,  storitve  in  uvoz-izvoz,  d.o.o.,
Vrenska gorca 20, Buče

Skrajšana firma: SRNA, d.o.o., Buče
Sedež: Buče, Vrenska gorca 20
Osnovni kapital: 1,591.900 SIT
Ustanoviteljica: Lidija Zakošek (ki se je

prej pisala Perc), Buče, Vrenska gorca 20,
vstopila 27. 5. 1994, vložila 1,591.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lidija Zakošek (ki se je prej pisala
Perc), razrešena in ponovno imenovana
27. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-38290

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02400 z dne 27. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa ADLER, trgovina, zastopstvo,
storitve,  posredništvo,  d.o.o.,  Šoštanj,
Florjan 253, sedež: Florjan 253, 3325 Šo-
štanj, pod vložno št. 1/04987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki, spremembo firme in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5709571
Firma: ADLER, trgovina, zastopstva,

storitve, posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ADLER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štefan Andreja, vstopila

19. 10. 1992 in Bukovič Janko, vstopil 12. 5.
1994, oba iz Šoštanja, Florjan 253, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bukovič Janko, imenovan 12. 5. 1994.

Rg-38293

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00091 z dne 27. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa MIKONT INŽENIRING, pod-
jetje za zastopstvo, svetovanje in trgovi-
no, d.o.o., Celje, Ložnica pri Celju 32,
sedež: Ložnica pri Celju 32, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/05254/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in ustanovi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 575096
Firma: MIKONT INŽENIRING, pod-

jetje za zastopstvo, svetovanje in trgovi-
no, d.o.o.

Skrajšana  firma:  MIKONT  INŽENI-
RING, d.o.o.

Sedež: 3000 Celje, Celje
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Kohne Mira in Kohne

Branko, oba iz Celja, Ložnica pri Celju 32,
vstopila 21. 12. 1992, vložila po 761.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda.

Družba lahko opravlja vse dejavnosti,
navedene pod šifro K/74.12, razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-40140

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01689 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa KAPLJICA L, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Velenje, Efenkova 36, sedež:
Efenkova 36, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/06196/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5827574
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Letonje Matjaž, Velenje,

Efenkova 36, vstop 4. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40176

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02345 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa AGROM, Proizvodno, stori-
tveno in trgovsko kooperacijsko podjetje,
d.o.o.,  Dobje  pri  Planini,  sedež:  Dobje
18/a, 3224 Dobje pri Planini, pod vložno
št. 1/02390/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
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skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5466857
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Plahuta Stanislav, Dobje

pri Planini, Dobje 18/a, vstop 23. 11. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-40183

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01581 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa HEFIS, knjigovodski servis,
d.o.o., Rogaška Slatina, Gozdna 20, se-
dež: Gozdna 20, 3250 Rogaška Slatina,
pod vložno št. 1/05306/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5744458
Osnovni kapital: 1,536.000 SIT
Ustanovitelj: Herček Bojan, Rogaška

Slatina, Gozdna 20, vstop 7. 9. 1992, vložek
1,536.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: rejo kali-
fornijskih črvov.

Dejavnost se odslej glasi: ekonomsko in
organizacijsko svetovanje podjetjem; knji-
govodsko in investicijsko svetovanje ter sto-
ritve; svetovanje, storitve in projektiranje
informacijskih ter računalniških sistemov;
trgovanje z vrednostnimi papirji; trgovina
na debelo in drobno z živili in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; gostinske
storitve prehrane; druge gostinske storitve;
storitve razmnoževanja in fotokopiranja; re-
ja kalifornijskih črvov.

Rg-40198

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01837 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa RIPRO, Razvojno investicijski
program, Efenkova 61, Titovo Velenje,
d.o.o., sedež: Efenkova 61, 3320 Titovo
Velenje, pod vložno št. 1/01249/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža in ustanovitelja,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5342163
Firma:  RIPRO,  Družba  za  revizijo,

podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o.,
Velenje

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

Sedež: Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kotnik Olga, vstopila

19. 12. 1989, in Kotnik Vladimir, vstopil
18. 4. 1994, oba iz Velenja, Kardeljev trg 3,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kotnik Olga, ki od 18. 4. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev, razen pri sklepanju
poslov ali sprejemanj odločitev, ki se nana-
šajo na: pridobivanje, odtujitev ali obreme-
nitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to
ni že izrecno opredeljeno v letnem progra-
mu dela, izvajanje investicijskih del in naje-

manje posojil ali kreditov, ki presegajo 10%
osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje ta-
kih posojil ali poroštev, določanje splošnih
poslovnih pogojev poslovanja, sklepanje za-
kupnih pogodb glede lastnih ali tujih sred-
stev, prenos kakršnihkoli družbenih pravic
in druge, izplačevanje neomejenih poobla-
stil, imenovanje vodilnih delavcev, imeno-
vanje in razreševanje revizorjev poslova-
nja, spreminjanje notranje organizacije
družbe, za kar potrebuje soglasje skupščine,
in Kotnik Vladimir, imenovan 18. 4. 1994,
ki zastopa družbo z enakimi pooblastili kot
direktorica Kotnik Olga.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-40207

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02453 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ANDA, prevozi, avto-šola in
trgovina, d.o.o., Slovenske Konjice, sedež:
Tatenbachova 15a, 3210 Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/02164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5421241
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidarič Jože, Slovenske

Konjice, Tatenbachova 15a, vstop 18. 8.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-40211

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02712 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  KEMOPLAST,  trgovsko  in
proizvodno podjetje, Šentjur pri Celju,
Bezovje  18,  d.o.o.,  sedež:  Bezovje  18,
3200 Šentjur  pri  Celju,  pod  vložno  št.
1/01056/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo firme, sedeža
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5314976
Firma: KEMOPLAST, trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KEMOPLAST, d.o.o.
Sedež: 3230 Šentjur pri Celju, Drofe-

nikova 7
Osnovni kapital: 88,676.000 SIT
Ustanovitelj: Lapornik Peter, Šentjur pri

Celju, Bezovje 18, vstop 2. 2. 1990, vložek
88,676.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: trgovino
na debelo in drobno z neživilskimi proizvo-
di vseh trgovskih strok; gostinske storitve
nastanitve: hoteli, moteli, penzioni; gostin-

ske storitve prehrane: restavracije s postrež-
bo; druge gostinske soritve: kavarne, krč-
me, točilnice, bari.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi pro-
izvodi vseh trgovskih strok; gostinske stori-
tve nastanitve: hoteli, moteli, penzioni; go-
stinske storitve prehrane: restavracije s po-
strežbo; druge gostinske storitve: kavarne,
krčme, točilnice, bari; proizvodnja tekstilne
konfekcije; proizvodnja galanterije iz lesa
in plute; proizvodnja prekrival za pod; pro-
izvodnja usnjene galanterije; predelava pla-
stičnih mas; uvoz in izvoz neživilskih pro-
izvodov vseh trgovskih strok.

Rg-40231

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02869 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  FER – PROMET,  trgovsko
podjetje, Tovarniška 15, Celje, d.o.o., se-
dež: Tovarniška 15, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/03437/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe in z novimi vložki,
spremembo firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5595576
Firma: FER – PROMET, trgovsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  FER – PROMET,

d.o.o.
Sedež: Celje, Kidričeva 34
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelj: Ramić Esad, Celje, Tovar-

niška 15, vstop 22. 1. 1992, vložek
1,535.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40236

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02428 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  VRABIČ,  Lesna  trgovina,
Skorno 37, Šoštanj, d.o.o., sedež: Skorno
37, 3325 Šoštanj, pod vložno št. 1/01345/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z določbami z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5342201
Firma: VRABIČ, Lesna trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VRABIČ, d.o.o.
Osnovni kapital: 7,393.000 SIT
Ustanovitelj: Vrabič Martin, Šoštanj,

Skorno 37, vstop 15. 12. 1989, vložek
7,393.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: gostinstvo in tu-
rizem.

Tako je dejavnost družbe: trgovina na
debelo in drobno z živili in neživilskimi
izdelki vseh trgovskih strok; prevoz blaga v
cestnem prometu; proizvodnja žaganega le-
sa v sodelovanju s kooperanti; proizvodnja
lesenega pohištva v sodelovanju s koope-
ranti; proizvodnja lesene embalaže v sode-
lovanju s kooperanti; proizvodnja lesenih
stavbnih elementov v sodelovanju s koope-
ranti; zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev; gostinstvo in turizem.

Rg-40245

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02358 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
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jektu vpisa PRENOVA, Talne obloge in
naprave, d.o.o., Poljska c. 12, Slovenske
Konjice, sedež: Poljska c. 12, 3210 Slo-
venske Konjice, pod vložno št. 1/01821/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5382670
Osnovni kapital: 2,131.000 SIT
Ustanovitelja: Ramšak Emil in Ramšak

Emil ml., oba iz Slovenskih Konjic, Poljska
c. 12, vstopila 26. 2. 1990, vložila po
1,065.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40249

Okrožno  sodišče  v  Celju  je  s  skle-
pom  Srg  št.  94/02199  z  dne  16.  4.  1996
pri  subjektu   vpisa   BARON   COM-
PANY,  Export-Import, d.o.o., Celje, Mi-
klošičeva 3, Celje, sedež: Miklošičeva 3,
3000 Celje, pod vložno št. 1/03651/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5581397
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Iršič Iztok, Loka pri Zida-

nem mostu, Žirovnica 19, in Žnidar Alojz,
Frankolovo, Stražica 3/a, vstopila 24. 2.
1992, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Iršič Iztoku, ki je bil razrešen
22. 4. 1994.

KRANJ

Rg-36456

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00247 z dne 27. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa L-PLAN, podjetje za projekti-
ranje, meritve in prodajo, d.o.o., Žirovni-
ca, sedež: Zabreznica 50c, 4274 Žirovni-
ca, pod vložno št. 1/02466/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo ustanovite-
lja in osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5509840
Firma: L-PLAN, podjetje za projekti-

ranje, meritve in prodajo, d.o.o., Žirov-
nica

Skrajšana firma: L-PLAN, d.o.o., Žirov-
nica

Sedež: Žirovnica, Zabreznica 50c
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelji: Legat Božo, Žirovnica, Za-

breznica 50c, vložek 1,582.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Legat Južef in Pre-
šern Marjetka, oba izstopila 18. 5. 1994, Le-
gat Božo in Prešern Miro, oba razrešena
18. 5. 1994, direktor Legat Božo, Žirovni-
ca, Zabreznica 50c, vstop 18. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-36457

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00258 z dne 27. 3. 1996 pri sub-

jektu vpisa LOKA, proizvodno, trgovsko
in gostinsko podjetje Škofja Loka, p.o.,
sedež: Kidričeva c. 54, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/00031/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis pravnih posledic
lastninskega preoblikovanja, spremembo
firme, zastopnikov, vpisa kapitala, nadzor-
nega sveta, ustanoviteljev in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5000424
Firma: LOKA, trgovsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: LOKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Škofja Loka, Kidričeva c. 54
Osnovni kapital: 1.527,641.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
152,764.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vložek
152,764.000 SIT, Sklad za razvoj RS, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 354,775.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložek
305,528.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložek 179,899.000 SIT in delničarji
iz naslova javne prodaje delnic, vložek
381,911.000 SIT, vsi vstopili 13. 2. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Le-
ben Ludvik in Golja Anica, oba razrešena
5. 6. 1995, Leben Ludvik, Selca, Ševlje 41,
imenovan 5. 6. 1995, začasni direktor, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zorjan Bojan,
Berc Perovič Veronika in Belak Sonja, vsi
vstopili 13. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1586 Predelava čaja
in kave; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;

5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
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čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije za prestrukturira-
nje in privatizacijo št. 287/94-AK z dne
28. 9. 1994.

Rg-36461

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00251 z dne 27. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa P & M, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Preddvor, sedež: Zgor-
nja Bela 10, 4205 Preddvor, pod vložno št.
1/04824/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5843669
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: Perko Marjanca in Perko

Miran, oba Preddvor, Zg. Bela 10, oba vsto-
pila 15. 5. 1993, vložek po 850.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-36464

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00248 z dne 27. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa PHOENIX, trgovina, posredo-
vanje in storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Bra-
tov Praprotnik 18, 4202 Naklo, pod vlož-
no št. 1/02949/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5579538
Sedež: Naklo, Bratov Praprotnik 18
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Krampl Mitja, Naklo, Bra-

tov Praprotnik 18, vstop 30. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36470

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02503 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa MBM, podjetje za gostinstvo
in turizem, d.o.o., Kranj, sedež: Prešer-
nova  16,  4000  Kranj,  pod  vložno  št.
1/03973/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5679893
Osnovni kapital: 1,527.633 SIT
Ustanovitelji: Snedic Matjaž, Kranj, Ce-

sta talcev 23a, vstop 11. 9. 1992, vložek
1,527.633 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36472

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02421 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa MEDING, podjetje za inženi-
ring,  svetovanje  in  proizvodnjo,  d.o.o.,
Škofja  Loka,  sedež:  Partizanska  c. 44,
4220   Škofja   Loka,   pod   vložno   št.
1/04667/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5754771
Osnovni kapital: 1,844.880 SIT
Ustanovitelj: Medved Milan, Škofja Lo-

ka, Partizanska c. 44, vstop 16. 4. 1993, vlo-
žek 1,844.880 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-36474

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02462 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAKEA, organizacijski in in-
formacijski inženiring, d.o.o., Kranj, se-
dež: C. na klanec 30, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00591/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5302846
Osnovni kapital: 2,090.346 SIT
Ustanovitelj: Petrič Marko, Kranj, C. na

klanec 30, vstop 16. 1. 1990, vložek
2,090.346 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36479

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00092 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa RAINBOW, trženje – športni
marketing, d.o.o., Begunje, sedež: Begu-
nje  110a,  4275  Begunje,  pod  vložno  št.
1/01490/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča vpis spremembe firme, sedeža in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5410746
Firma: RAINBOW, trženje – športni

marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: RAINBOW, d.o.o.
Sedež: Lesce, Železniška 6
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 6521 Fi-

nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-36480

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00066 z dne 26. 3. 1996 pod št.
vložka 1/05720/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5929318
Firma: J PODLIPNIK & DRUŽBENI-

CA, podjetje za turizem, šport in storitve,
d.n.o.

Skrajšana  firma:  J PODLIPNIK &
DRUŽBENICA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bohinjska Bistrica, Savica 4
Ustanovitelja: Podlipnik Janez, Bohinj-

ska Bistrica, Savica 4 in Burja Martina, Bo-
hinjska Bela, Bohinjska Bela 108, oba vsto-
pila 22. 1. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Burja Martina, Bohinjska Bela, Bo-
hinjska Bela 108, zastopa družbo brez ome-
jitev in Podlipnik Janez, Bohinjska Bistrica,
Savica 4, oba imenovana 22. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 012 Živinoreja; 013 Mešano kmetijstvo;
014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 015 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 155 Pre-
delava mleka in proizvodnja mlečnih izdel-
kov; 454 Zaključna gradbena dela; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
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dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skaldišče-
nje; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 926 Športna de-
javnost; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-36483

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00747 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  DELAVSKA  UNIVERZA
VIKTORJA STRAŽIŠARJA JESENICE,
sedež: Titova 86, 4270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/01789/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naziva osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5086582
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Radi-

novič Hajdič Maja, razrešena 28. 3. 1995,
direktorica Radinovič-Hajdič Maja, Blejska
Dobrava, Lipce 5, imenovana 28. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev, pri sklepanju
pogodb o prodaji in nabavi osnovnih sred-
stev in pri najemanju kreditov potrebuje
sklep sveta zavoda.

Rg-36484

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02339 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa HABJAN – podjetje za trgovi-
no in storitve Lenart, sedež: Lenart 20,
4227 Selca, pod vložno št. 1/02796/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo usta-
noviteljev in spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5561426
Firma: HABJAN, podjetje za trgovino

in storitve, Lenart, d.o.o.
Skrajšana  firma:  HABJAN,  Lenart,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,018.000 SIT
Ustanovitelja: Habjan Alojz, Selca, Le-

nart 20, vstopil 20. 11. 1991, vložek
2,008.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Habjan Aleš, Škofja Loka, Podlubnik 161,
vstopil 9. 5. 1994, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Habjan Aleš, Škofja Loka, Podlub-
nik 161, imenovan 9. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-36486

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02473 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa VF ELEKTRONIKA, servis
elektronske opreme, d.o., Cerklje na Go-

renjskem, sedež: Poženk 26, 4207 Cer-
klje, pod vložno št. 1/04697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5758068
Sedež: Cerklje, Poženik 26
Osnovni kapital: 1,667.000 SIT
Ustanovitelj: Frantar Vido, Cerklje, Po-

ženk 26, vstop 21. 4. 1993, vložek 1,667.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36485

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02378 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa WEITOM, prevozi in storitve,
d.o.o., Lesce, sedež: Dežmanova 3, 4248
Lesce, pod vložno št. 1/04289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5711983
Osnovni kapital: 1,818.500 SIT
Ustanovitelj: Weithauser Tomo, Lesce,

Dežmanova 3, vstopil 26. 1. 1993, vložek
1,818.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36488

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02381 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  ALPETEK,  turizem,  inženi-
ring,  gostinstvo,  d.o.o.,  Križe,  sedež:
Vrtna ul. 6, 4294 Križe, pod vložno št.
1/04700/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5773512
Osnovni kapital: 1,629.921 SIT
Ustanovitelja: Pangeršič Aleš, Tržič,

Podvasca 35, vložek 814.960 SIT in Likar
Ivan, Križe, Vrtna ul. 6, oba vstopila 16. 4.
1993, vložek vsak po 814.960,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-36489

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02397 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa BAREL, podjetje za trgovino
ter instalacijska in zaključna dela v grad-
beništvu,  d.o.o.,  Kranjska  Gora,  sedež:
Savsko naselje 3a, 4200 Kranjska Gora,
pod vložno št. 1/00922/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5340578
Sedež:  Kranjska  Gora,  Savsko  nase-

lje 3a
Osnovni kapital: 1,575.200 SIT
Ustanovitelji: Šporn Marjeta in Šporn Ja-

kob, oba Kranjska Gora, Savsko naselje 3a,
Špendal Cecilija in Špendal Dušan, oba
Mojstrana, Veliki Breg 27, vsi vstopili 11. 2.
1990, vložili vsak po 393.800 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-36490

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02371 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa MARGOS, podjetje za zasto-
panje, posredovanje, uvoz-izvoz, trgovi-
no, prevoz, turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Kranj, sedež: Smledniška 32, 4000 Kranj,

pod vložno št. 1/01589/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5414539
Ustanovitelja: Ropret Martin, Kranj,

Smledniška 32, vstopil 25. 6. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja
in Engelsberger Dušan, izstop 18. 5. 1994.

Rg-36491

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02385 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa KARIS, podjetje za komer-
cialne in administrativne storitve, d.o.o.,
Radovljica, sedež: Gorenjska 33, 4240 Ra-
dovljica, pod vložno št. 1/01971/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah, po-
višanje osnovne vloge in spremembo sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5465001
Osnovni kapital: 1,529.585 SIT
Ustanoviteljica: Žagar Mija, Radovljica,

Cankarjeva 20, vstopila 19. 11. 1990, vlo-
žek 1,529.585 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-36494

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03452 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa REPORTER, podjetje za sve-
tovanje na področju financ, d.o.o., Moj-
strana, sedež: Dovje 33, 4281 Mojstrana,
pod vložno št. 1/04615/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in povišanje osnovne vloge s te-
mile podatki:

Matična št.: 5750784
Osnovni kapital: 1,824.400 SIT
Ustanovitelja: Begeš Iztok, Lesce, Na

trati 59, vstopil 18. 3. 1993, vložek 912.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja in Koražija
Kristina, Mojstrana, Dovje 33, vstopila
18. 3. 1993, vložek 912.200 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
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skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-36496

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02402 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa N + N, podjetje za izvoz, uvoz,
trgovino,  turizem  in  gostinstvo,  d.o.o.,
Blejska Dobrava, sedež: Blejska Dobrava
147, 4273 Blejska Dobrava, pod vložno št.
1/00948/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5378290
Osnovni kapital: 1,551.000 SIT
Ustanovitelja: Merlin Nada, Blejska Do-

brava, Blejska Dobrava 147 in Cvetkovič
Nino, Jesenice, Titova 74, oba vstopila
18. 12. 1989, vložek: vsak po 775.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-36501

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02409 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa TIMA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in zastopanje, d.o.o., Križe,
sedež: Pod slemenom 16, 4294 Križe, pod
vložno št. 1/03698/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5640598
Osnovni kapital: 2,248.000 SIT
Ustanovitelj: Bohinc Slavko, Križe, Pod

slemenom 16, vstopil 2. 4. 1992, vložek
2,248.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36505

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02505 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa NASMEH, storitveno podjetje
Hrastje, d.o.o., sedež: Hrastje 145, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5704006
Osnovni kapital: 2,554.500 SIT
Ustanovitelj: Potrebuješ Jože, Kranj,

Hrastje 145, vstopil 25. 11. 1992, vložek
2,554.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36507

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00089 z dne 26. 3. 1996 pod št.
vložka 1/05717/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5934028
Firma:  TRI  ZALETEL  IN  OSTALI,

tehnologija, raziskave, idejni projekti,
d.n.o.

Skrajšana  firma:  TRI  ZALETEL  IN
OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kranj, Pot na Jošta 67
Ustanovitelja: Zaletel Nada in Zaletel

Zlatko, oba Kranj, Juleta Gabrovška 19,

vstopila 1. 2. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Zaletel Zlatko in družbenica Zaletel
Nada, oba Kranj, Juleta Gabrovška 19, ime-
novana 1. 2. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

36509

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03237 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa EUROŠPED 2001, mednarod-
na špedicija, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Titov trg 3a, Škofja Loka, pod vložno št.
1/02589/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis spremembe družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnih vložkov s temile po-
datki:

Matična št.: 5532892
Ustanovitelji: Šmid Jožica, Tušek Cirila,

Tomc Vladimir, Oman Anica-Cecilja, Peč-
nik Marjeta, Beltram Klavdij, Arčon Suza-
na, Oblak Nevenka, Mavrič Anita-Zofija,
Jež Milan, Goljevšček Dušan, Mikuž Alek-
sej, Sajevec Daniel-Marko, Medved-Šuštr
Silva, Jurkovič Dušan, Mirkič Dejan, Trun-
tič Angela, Verovšek Mitja, Vehovec Tatja-
na, Rappl Sonja, Držanič Zoran, Osolin An-
dreja, Založnik Valentin, Černe Damjana,
Čič Janez, Gerželj Dragica, Rudolf Matjaž,
Vatovec Robert, Potočnik Silva, Karlin Leo-
pold, Koblar Karel, Noč Stanislav, Erman
Tadeja, Knaus Šoberl Dragica, Ferfolja Nad-
ja, Kozlovič Tanja, Frank Zorko, Širca Jo-
žef, Štibelj Antonija, Zupančič Sonja, To-
polšek Sašo in Jančar Franc, vsi izstopili
10. 11. 1994 ter Alpetour Eurošped, podjet-
je za mednarodno špedicijo, p.o., Škofja Lo-
ka, Titov trg 3a, vstop 27. 6. 1991, vložek
1,738.383 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36510

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02470 z dne 26. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAPRO, podjetje za marke-
ting, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Žiri,
sedež: Prvomajska ul. 9, 4226 Žiri, pod
vložno št. 1/03922/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-

nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5675740
Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanovitelja: Plesec Božo, vložil

1,022.563,80 SIT, in Plesec Marija, vložila
521.436,20 SIT, oba Žiri, Prvomajska ul. 9,
vstopila 12. 6. 1992, ne odgovarjata.

Rg-36514

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02383 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa LOS, lesnoobdelovalni stroji,
d.o.o., Gorenja Dobrava, sedež: Gorenja
Dobrava 14, 4224 Gorenja vas, pod vlož-
no št. 1/03694/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5757207
Osnovni kapital: 3,699.000 SIT
Ustanovitelj: Debenec Janez, Gorenja

vas, Gorenja Dobrava 14, vstopil 6. 4. 1992,
vložek 3,699.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se dopolni s: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, prevoz blaga v cestnem prometu.

Rg-36519

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02597 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  SKRBNIK,  podjetje  za  go-
stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o.,
Kranj, sedež: Hrastje 65, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/04004/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža, uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovnega kapita-
la, spremembo ustanoviteljev, spremembo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5676959
Firma:  VARGRO,  kovinsko  predelo-

valno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VARGRO, d.o.o.
Sedež: Cerklje, Poženik 14a
Osnovni kapital: 1,685.000 SIT
Ustanovitelji: Magajne Tomaž, izstopil

17. 6. 1994 in Grošelj Mihael, Cerklje, Po-
ženik 14a, vstopil 17. 6. 1994, vložek
1,685.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
gajne Tomaž, razrešen 17. 6. 1994, direktor
Grošelj Mihael, Cerklje, Poženik 14a, ime-
novan 17. 6. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 272 Pro-
izvodnja cevi; 273 Druga primarna predela-
va železa, jekla, proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 274 Proizvodnja ple-
menitih in neželeznih kovin; 275 Livarstvo;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 284 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 285 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 293 Pro-
izvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
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371 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 372 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5118
Posredništvo, sprecializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost ho-
telov; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejav-
nosti.

Rg-36520

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02321 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa GEODAT, podjetje za vzdrže-
vanje geofizikalne opreme, izvajanje me-
ritev pri varovanju okolja, geofiziki in
rudarstvu, d.o.o., Žiri, sedež: Delavska 12,
4226 Žiri, pod vložno št. 1/01991/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, spremembo osnovne vlo-
ge, spremembo ustanoviteljev in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5465222
Firma: GEODAT, reklamni inženiring

in storitve, d.o.o.
Sedež: Žiri, Delavska 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zajc Peter, Žiri, Delavska

12, vstopil 24. 10. 1990, vložek 765.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja in Možina
Jurij, Žiri, Pot na Rovt 9, vstopil 1. 6. 1994,
vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996; na novo
se vpišejo naslednje dejavnosti: grafično ob-
likovanje, reklamne storitve, vizualne ko-
munikacije, posredodvanje pri grafičnih sto-
ritvah, posredovanje pri prometu z nepre-
mičninami.

Rg-36522

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02404 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  DELAVSKA  UNIVERZA
VIKTOR STRAŽIŠAR, p.o., Jesenice, se-
dež: Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/01789/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o zavodih, spremembo firme in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5086582

Firma:  Delavska  univerza  Viktorja
Stražišarja Jesenice

Skrajšana  firma:  DELAVSKA  UNI-
VERZA, Jesenice

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Jesenice, Titova 86
Osnovni kapital: 976.000 SIT
Ustanovitelja: Občinski ljudski odbor, iz-

stopil 2. 7. 1991 in Občina Jesenice, Jeseni-
ce, Titova 78, vstopila 2. 7. 1991, vložek
976.000 SIT.

Rg-36521

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02448 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa AHA, proizvodno, trgovsko in
servisno podjetje športnega orodja, d.o.o.,
Kranj,  sedež:  Ljubljanska  c.  5,  4000
Kranj, pod vložno št. 1/04704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5761484
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ahačič Franci, Kranj, Ljub-

ljanska c. 5, vstopil 21. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe.

Rg-36523

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02450 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠIMON, trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj, se-
dež: Savska 2, 4000, Kranj, pod vložno št.
1/05083/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5787939
Sedež: Kranj, Savska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Šimon Deziderij, Kranj,
Savska c. 2, vstopil 14. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36525

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01065 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa SKIT, podjetje za trgovino in
storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Poslovni cen-
ter na Planini, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02025/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5468175
Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstvo; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proiz-
vodnja radijskih in telefonskih sprejemni-
kov) aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4531 Električne
inštalacije;  4534  Druge  inštalacije  pri
gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
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popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-

dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-36527

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02274 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa STUDIO KIRKA, grafično ob-
likovanje,  d.o.o.,  Kranj,  sedež:  Jaka
Platiše  13,  4000  Kranj,  pod  vložno  št.
1/04645/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5761441
Sedež: Kranj, Jaka Platiše 13
Osnovni kapital: 1,757.888,70 SIT
Ustanoviteljica: Sever Silvestra, Kranj,

Jaka Platiše 13, vstopila 30. 3. 1993, vložek
1,757.516,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sever Silvestra, Kranj, Jaka Plati-
še 13, imenovana 30. 3. 1993, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-36528

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02445 z dne 25. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa PRIMEŽ, storitveno podjetje
Rupa, d.o.o., sedež: Rupa 4, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/04534/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5755743
Sedež: Kranj, Rupa 4
Osnovni kapital: 1,676.500 SIT
Ustanovitelj: Jagodic Ivan, Kranj, Rupa

4, vstopil 25. 3. 1993, vložek 1,676.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36529

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00184 z dne 21. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa DOM, Pogodbeno podjetje, tr-
govina na drobno, Žabnica 68, p.o., sedež:
Žabnica 68, 4209 Žabnica, pod vložno št.
1/00348/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, pravnoorg. oblike, vpis osnovne-
ga kapitala, spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s temile podatki:

Matična št.: 5286018
Firma:  DOM,  trgovina  na  drobno,

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

govornostjo
Sedež: 4209 Žabnica, Žabnica 68
Osnovni kapital: 4,857.000 SIT
Ustanovitelj: Hafner Marko, Žabnica,

Žabnica 68, vstopil 5. 4. 1989, vložek
4,857.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške

in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje 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 baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega pre-
oblikovanja na podlagi odločbe Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 1592/96-ijs z dne 1. 3. 1996.

Rg-36530

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03448 z dne 21. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa ISKRAEMECO, merjenje in
upravljanje energije, d.d., sedež: Savska
Loka 4, Kranj, pod vložno št. 1/01288/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta, spremembo članov nadzor-
nega sveta in predložitev zapisnika skupšči-
ne delničarjev s temile podatki:

Matična št.: 5045193
Člani nadzornega sveta: Florjančič Du-

šan, vstopil 14. 12. 1994, Novak Iztok, vsto-
pil 27. 10. 1994, Avguštin Jože, vstopil
14. 12. 1994, Rozman Karl, izstopil 27. 10.
1994, Igličar mag. Aleksander, izstopil
27. 10. 1994, Dr. Mencinger Jože, izstopil
14. 12. 1994, Rozman Karl, vstopil 27. 10.
1994, Rakovec Alojz, izstopil 14. 12. 1994,
Vidic Slavko, izstopil 14. 12. 1994, Igličar
Aleksander, vstopil 27. 10. 1994, Mencin-
ger Jože, vstopil 14. 12. 1994 in Remic Mar-
jan, izstopil 14. 12. 1994.

Sprememba statuta z dne 14. 12. 1994.

Rg-36536

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02508 z dne 18. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa JARID, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, d.o.o., Kranj, sedež:
Pot  na  Jošta  65,  Kranj,  pod  vložno  št.
1/04253/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev, firme in skrajša-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5714460
Firma: JARID, podjetje za notranjo in

zunanjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: JARID, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,503.112 SIT
Ustanovitelji: Grašič Dušan, Kranj, Pot

na Jošta 65, vstopil 5. 12. 1992, vložek
75.156 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Of-
ferdahl Richard, NV 89450 USA, PO BOX
7899, Incline Village, vstopil 5. 11. 1992,
vložek 1,325.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja in Grašič Janez, Kranj, Pot na Jošta
65, vstopil 25. 3. 1993, vložek 75.156 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-36537

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02511 z dne 18. 3. 1996 pri sub-

jektu vpisa KINS, kovinarstvo in strojniš-
tvo, d.o.o., Žiri, sedež: Prvomajska ul. 6,
Žiri, pod vložno št. 1/01137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5821070
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelja: Mlakar Tomaž in Mlakar

Ernest, oba iz Žiri, Prvomajska ul. 6, vstopi-
la 28. 3. 1990, vložila vsak po 900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-36539

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00057 z dne 18. 3. 1996 pod št.
vložka 1/05712/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5933773
Firma: BESO B, podjetje za gradbene

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BESO B, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rateče-Planica, Rateče 133
Osnovni kapital: 1,523.400 SIT
Ustanovitelj: Bytyoi Besim, Rateče-Pla-

nica, Rateče 133, vstopil 8. 1. 1996, vložek
1,523.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Ferati Remzi, imenovan 8. 1. 1996, Kranj-
ska Gora, Ledine 6, za sklepanje poslov nad
100.000 SIT potrebuje sklep ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 5411 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela.

Rg-38304

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02452 z dne 25. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa NADA, brivsko frizerski salon
Radovljica, d.o.o., sedež: Gorenjska št. 6,
Radovljica, pod vložno št. 1/01632/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, spremembo ustano-
viteljev, razširitev dejavnosti in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5502730
Sedež: Radovljica, Gorenjska c. 6
Osnovni kapital: 1,734.000 SIT
Ustanovitelji: Štefe Jože, Lesce, Rožna

dolina 25, vložek 207.325,20 SIT, Robič
Marjeta, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 71,
vložek 207.320,80 SIT, Ločniškar Tinka, Ra-
dovljica, Hraše 22 c, vložek 282.750 SIT,
Kodrič Marija, Lesce, Dežmanova 3, vložek
207.328,80 SIT vstopili 1. 9. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjajo, Prevec Angelca, izsto-
pila 8. 6. 1994, Mlakar Melita, Radovljica,
Mošnje 43, Bobič Marija, Lesce, Finžgarje-
va 29, Resman Francka, Radovljica, Hlebce
43, Kvasnik Marinka, Lesce, Valvazorjeva
6, vsi vstopili 1. 9. 1990, vložili vsak po
207.320,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo in Tosič Nada, izstopila 8. 6. 1994.

Družba  poslej  opravlja  naslednjo  de-
javnost:  pedikerske  storitve;  moške  in
ženske  frizerske,  kozmetične  in  podobne
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storitve;  trgovina  na  drobno;  trgovina  na
debelo.

Rg-38305

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00216 z dne 30. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05750/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5938554
Firma:  GOMZI,  d.o.o.,  podjetje  za

kmetijstvo, cvetličarstvo, trgovino in po-
sredništvo

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

govornostjo
Sedež: Naklo, Podbrezje 208
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prešeren Gomzi Irena in

Gomzi Marijan, Naklo, Podbrezje 208, oba
vstopila 29. 1. 1996, vložila vsak po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Prešeren Gomzi Irena, Naklo, Pod-
brezje 208, imenovana 29. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev in prokurist Gomzi
Marijan, Naklo, Podbrezje 208, imenovan
29. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 011 Pri-
delovanje kmetijskih rastlin; 012 Živinore-
ja; 013 Mešano kmetijstvo; 014 Storitve za
rastlinsko pridelavo in živinorejo brez vete-
rinarskih storitev; 015 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 020 Gozdarstvo in
gozdarske storitve; 173 Predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 157 Proizvodnja
krmil za prehrano živali; 158 Proizvodnja
drugih živil; 205 Proizvodnja drugih lese-
nih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-38312

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00080 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ROSANA, trgovsko podjetje
Kranj, d.o.o., sedež: Ul. XXXI. divizije 7,
Kranj, pod vložno št. 1/01635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5422655
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-

relc Jože, razrešen 31. 1. 1996, direktorica
Korelc Vesna, Kranj, Ul. XXXI. divizije 7,
imenovana 13. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7230 Obdelava poda-
tkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-38314

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00097 z dne 30. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05752/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930448
Firma:  SIMGRAD,  gradbeni  inženi-

ring, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana  firma:  SIMGRAD,  d.o.o.,

Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Podlubnik 231
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Svoljšak Igor, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 231, vstopil 22. 1. 1996, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Saloski Medžit in Saloski Sefer, oba Oki-
sti, Okisti, Struga, vstopila 22. 1. 1996, vlo-
žila po 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Svoljšak Igor, Škofja Loka, Podlub-
nik 231, imenovan 22. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-38320

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02498 z dne 25. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa AJS, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Žabnica, sedež: Srednje
Bitnje  80,  Žabnica,  pod  vložno  št.
1/03597/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5703204
Osnovni kapital: 1,900.000 SIT
Ustanovitelj: Oman Miroslav, Žabnica,

Sr. Bitnje 80, vstopil 6. 4. 1992, vložek
1,990.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38322

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00246 z dne 25. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05747/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939097
Firma: FILBO, projektiranje in pro-

izvodnja odsesovalnih in transportnih na-
prav, d.o.o.

Skrajšana firma: FILBO, d.o.o.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 21 – 11. IV. 1997 Stran 1577

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bohinjska Bistrica, Ajdovska 2
Osnovni kapital: 7,155.000 SIT
Ustanovitelji: Kemperle Jože, Bohinjska

Bistrica, Zoisova ul. 28 a, vložek 180.000
SIT, Odar Jože, Bohinjska Bistrica, Zoisova
ul. 24, vložek 450.000 SIT, Gašperin Mar-
ko, Bohinjsko jezero, Stara Fužina 147, vlo-
žek 90.000 SIT, Cvetrežnik Anton, Bohinj-
ska Bistrica, Ulica pod gozdom 4, vložek
450.000 SIT, Sodja Danijel, Bohinjska Bi-
strica, Polje 24 b, vložek 450.000 SIT, Zor-
man Branko, Bohinjska Bistrica, Ajdovska
c. 10, vložek 450.000 SIT, Repinc Urban,
Bohinjska Bistrica, Brod 7, vložek 450.000
SIT, Podgornik Bogomir, Bohinjska Bistri-
ca, Ulica pod gozdom 32, vložek 90.000
SIT, Kreslin Roman, Bohinjska Bistrica,
Rožna ulica 9, vložek 450.000 SIT, Zupanc
Janez, Srednja vas v Bohinju, Srednja vas v
Bohinju 97 b, vložek 90.000 SIT, Cerkov-
nik Andrej, Bohinjska Bistrica, Kamnje 42,
vložek 450.000 SIT, Odar Marta, Bohinjska
Bistrica, Kamnje 29, vložek 450.000 SIT,
Milaković Krste, Bohinjska Bistrica, Na Go-
ričci 1, vložek 450.000 SIT, Rebolj Marjan,
Srednja vas v Bohinju, Srednja vas v Bohi-
nju 109, vložek: 450.000 SIT, Tavčar Izi-
dor, Bohinjska Bistrica, Nemški rovt 18 b,
vložek 90.000 SIT, Cvijić Djordjo, Bohinj-
ska Bistrica, Prečna ulica 3, vložek 90.000
SIT, Korošec Janez, Srednja vas v Bohinju,
Podjelje 6, vložek 90.000 SIT, Sodja Jože,
Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Češnjica
46, vložek 90.000 SIT, Zupanc Janez, Sred-
nja vas v Bohinju, Srednja vas v Bohinju
61, vložek 180.000 SIT, Lotrič Rudi, Bo-
hinjska Bistrica, Savska c. 5, vložek 90.000
SIT, Mikelj Janez, Bohinjsko jezero, Stara
Fužina 44, vložek 90.000 SIT, Stare Franci,
Bohinjska Bistrica, Koprivnik v Bohinju 57,
vložek 90.000 SIT, Rijavec Branko, Sred-
nja vas v Bohinju, Srednja vas v Bohinju
2 a, vložek 90.000 SIT, Pikon Franc, Bo-
hinjska Bistrica, Trg svobode 3, vložek
90.000 SIT, Bizjak Robert, Bohinjska Bi-
strica, Jereka št. 41, vložek 90.000 SIT, Roz-
man Darko, Bohinjska Bistrica, Bitnje 19,
vložek 90.000 SIT, Markež Janez, Bohinj-
ska Bistrica, Polje 22, vložek 90.000 SIT,
Odar Franc, Bohinjska Bistrica, Jeseniško
Bohinjski odred 3, vložek 90.000 SIT, Šer-
cer Janez, Bohinjska Bistrica, Zoisova ul.
19, vložek 90.000 SIT, Bajrič Mitja, Bo-
hinjska Bistrica, Ulica pod gozdom 19, vlo-
žek 450.000 SIT, Cerkovnik Bogdan, Bo-
hinjska Bistrica, Na Goričci 8, vložek
90.000 SIT, Odar Stanislav, Bohinjska Bi-
strica, Nemški rovt 29, vložek 90.000 SIT,
Stare Jože, Bohinjska Bistrica, Nemški rovt
8, vložek 135.000 SIT, vsi vstopili 21. 3.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milaković Krste, Bohinjska Bistrica,
Na Goričci 1, imenovan 21. 3. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev, razen pri sklepanju
pogodb, katerih vrednost presega tolarsko
protivrednost 50.000 DEM po srednjem te-
čaju BS, za kar potrebuje soglasje treh druž-
benikov, ki jih imenuje skupščina.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene

embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3520 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda.

Rg-38321

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02516 z dne 25. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa PAM, MOSTE, d.o.o., sedež:
Moste 27a,  Žirovnica,  pod  vložno  št.
1/01453/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5407613
Firma: PAM, podjetje za trgovino, Mo-

ste, d.o.o.
Skrajšana firma: PAM, Moste, d.o.o.

Sedež: Žirovnica, Moste 27a
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Pagon Milan, Žirovnica,

Moste 27a, vstopil 22. 6. 1990, vložek:
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38327

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02366 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa FIST, podjetje za finančni in-
ženiring, ekonomske storitve in trgovino,
Cerklje, d.o.o., sedež: Ul. 4. oktobra 24,
Cerklje, pod vložno št. 1/00661/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5388562
Osnovni kapital: 11,292.010 SIT
Ustanovitelja: Lubej Janko, Cerklje,

4. oktobra 24, vstopil 16. 11. 1989 in Sršen
Valentin, Domžale, Kraigherjeva 29, vsto-
pil 1. 1. 1992, vložila vsak po 5,646.005
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-38329

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02553 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa KRAJCAR, družba za trgovi-
no in prevoze v domačem in mednarod-
nem prometu, d.o.o., Kranj, sedež: Kra-
šnova ul. 11, Kranj, pod vložno št.
1/04482/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5434009
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cimerman Miroslav, Ljub-

ljana, Polje C. V/II, vstopil 24. 9. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-38343

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03693 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa VIZIJA, podjetje za trgovino
ter grafično-reklamne storitve, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Godešič 142, Škofja
Loka, pod vložno št. 1/04983/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5784786
Firma: MT LABOR, d.o.o., laboratorij

za merila mase, Selca
Skrajšana firma: MT LABOR, d.o.o.,

Selca
Sedež: Selca, Selca 120
Osnovni kapital: 1,625.000 SIT
Ustanovitelji: Križaj Domen, Škofja Lo-

ka, izstopil 13. 12. 1994, Lotrič Marko, Sel-
ca, Selca 80 in Roblek Anton, Preddvor,
Bašelj 15c, oba vstopila 13. 12. 1994, vlo-
žila vsak po 812.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Križaj
Domen, razrešen 13. 12. 1994, direktor Lo-
trič Marko, Selca, Selca 80 in družbenik
Roblek Anton, Preddvor, Bašelj 15c, oba
vstopila 13. 12. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.
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Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z ri-
bami, raki, mehkužci; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje, tehnični preizkusi in analize; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-38344

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00201 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa BRIVSKO FRIZERSKO POD-
JETJE  Kranj,  d.o.o.,  sedež:  Tomšičeva
ulica 3, Kranj, pod vložno št. 1/00122/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naziva osebe, pooblaščene za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5144825
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ga-

brič Boris, Kranj, Kidričeva 21, razrešen in
ponovno imenovan kot direktor 26. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-38349

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02626 z dne 19. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ORLI, podjetje za gostinstvo
in turizem, d.o.o., Golnik, sedež: Tenetiše
b.b., Golnik, pod vložno št. 1/03039/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5580501
Sedež: Golnik, Tenetiše b.b.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bukovac Samo, Kranj, Ju-

leta Gabrovška 23, vstopil 18. 2. 1992, vlo-

žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-38352

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00298 z dne 19. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05740/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 594289
Firma: HOČEVAR - MOKOREL, od-

vetniška družba, o.p.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Dodatna oblika: odvetniška pisarna
Sedež: Žabnica, Spodnje Bitnje 10
Ustanovitelja: Hočevar Janez, Žabnica,

Spodnje Bitnje 10, in Mokorel Erna, Škofja
Loka, Stara Loka 22, oba vstopila 15. 12.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Hočevar Janez, Žabnica, Spodnje
Bitnje 10, in Mokorel Erna, Škofja Loka,
Stara Loka 22, oba imenovana 15. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 4.1996: 7411
Pravno svetovanje.

Rg-38354

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02624 z dne 19. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa DIMKO, podjetje za dimni-
karske storitve, d.o.o., Škofja Loka, se-
dež: Poljanska 6, Škofja Loka, pod vložno
št. 1/02520/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah in povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št.: 5511836
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT
Ustanovitelj: Bauman Alojz, Ljubljana,

Janežičeva 15, vstopil 25. 8. 1991, vložek
1,542.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38356

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02471 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa BLAŽENKA, podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Jeseni-
ce,  sedež:  Finžgarjeva  9,  Jesenice,  pod
vložno št. 1/03932/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5663156
Osnovni kapital: 1,566.000 SIT
Ustanovitelja: Jesih Blaženka in Jesih

Marjan, oba Jesenice, Finžgarjeva 9, vsto-
pila 8. 4. 1992, vložila vsak po 783.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-38364

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02658 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa TERACERSTVO ALBREHT,
podjetje za gradbeništvo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Žiri, sedež: Levstikova ul. 4,
Žiri, pod vložno št. 1/04434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5735122
Sedež: Žiri, Levstikova ulica 4
Osnovni kapital: 1,823.240 SIT

Ustanovitelja: Albreht Vincenc, Žiri,
Levstikova ul. 4, vložek 772.820 SIT, in
Albreht Igor, Žiri, Levstikova ul. 4, vložek
1,050.420 SIT, oba vstopila 5. 3. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-38370

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02694 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  MONNA  LISA,  podjetje  za
propagandno dejavnost in design, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Stara cesta 24, Škofja
Loka, pod vložno št. 1/05316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5352061
Sedež: Škofja Loka, Stara cesta 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Franko Darja, Škofja

Loka, Stara c. 24, vstopila 9. 9. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-38375

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00141 z dne 17. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05698/00 vpisalo v sodni register
tega ustanovitev družbe z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5933749
Firma: SLAŠČIČARSTVO PRUSNIK,

d.o.o., trgovina in storitve
Skrajšana  firma:  SLAŠČIČARSTVO

PRUSNIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kranj, Britof 73
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prusnik Matjaž, Kranj,

Britof 73, vstopil 20. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prusnik Matjaž, imenovan 20. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15812 De-
javnost slaščičarn; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-38376

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00243 z dne 17. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05731/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev komanditne druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5938724
Firma:  BEKER,  proizvodnja,  inženi-

ring in zastopanje Krmelj, k.d.
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Skrajšana firma: BEKER – Krmelj, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Kranj, Pot v Bitnje 33
Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanovitelja: Krmelj Igor, Kranj, Pot v

Bitnje 33, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem in Kame-
nik Franc, Ljubljana, Celovška 99/b, vložek
5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, oba
vstopila 18. 3. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krmelj Igor, Kranj, Pot v Bitnje 33,
imenovan 18. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 2852
Splošna mehanična dela; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propagan-
da; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-38378

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00170 z dne 17. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05664/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z ome-
jeno odgovornostjo temile podatki:

Matična št.: 5928257
Firma: ROPRET, proizvodnja in trgo-

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

govornostjo
Sedež: Preddvor, Hotemaže 47 A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ropret Ivan in Ropret

Krista, oba iz Preddvora, Hotemaže 47 A,
oba vstopila 1. 2. 1996, vložila vsak po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ropret Krista, Preddvor, Hotema-
že 47 A, imenovana 1. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 285 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; splošna mehanična dela; 2852
Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,

okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 511 Posredniš-
tvo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5221 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Rg-38379

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02261 z dne 15. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa K & O MIKROSISTEMI, pod-
jetje za svetovanje, razvoj, inženiring,
proizvodnjo in kooperacijo računalniško
krmiljenih naprav in sistemov, Kranj,
d.o.o., sedež: Bertoncljeva 1, Kranj, pod
vložno št. 1/00572/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah povišanje os-
novne vloge in spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5327610
Skrajšana firma: K & O MIKROSIS-

TEMI, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelji: Klančar Adam, Kranj, Ber-

toncljeva 1, vstop 25. 11. 1989, vložek
300.800 SIT, Orel Andrej, Nova Gorica,
Partizanska 32, vstop 1. 6. 1994, vložek
300.800 SIT, Klančar Apolonija, Kranj, Ber-
toncljeva 1, vstop 25. 11. 1989, vložek
300.800 SIT, Orel Olga, Nova Gorica, Par-
tizanska 32, vstopila 25. 11. 1989, vložek
300.800 SIT, Vrtačnik Vida, izstopila 1. 6.
1994, Klančar Ana, Kranj, Bertoncljeva 1,
vstopila 25. 11. 1989, vložek 225.600 SIT,
in Klančar Janez, Kranj, Bertoncljeva 1, vs-
top 1. 6. 1994, vložek 75.200 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-38381

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00213 z dne 11. 4. 1996 pod št.
vložka 1/05728/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5938538
Firma: AVTOCENTER VIKTORIJA,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOCENTER VIK-

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Skalica 1
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Križnar Milan, Križnar

Viktorija, in Križnar Andi vsi iz Kranja,
Skalica 1, vsi vstopili 12. 3. 1996, vložili
vsak po 400.000 SIT, ter Križnar Tjaša,
Kranj, Zagrajškova 7, vstopila 12. 3. 1996,
vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Križnar Milan, Kranj, Skalica 1, imenovan
12. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovii z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem.

Rg-31156

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01618 z dne 7. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZAJŠEK, podjetje za prevoze,
elektro storitve, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Mojstrana, sedež: Triglavska 25,
Mojstrana, pod vložno št. 1/04716/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5755140

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 136/95 Rg-230

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

Družba DOM SERVIS, d.o.o., Bevče 9,
Velenje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Lah Danila, Bevče 9, Velenje, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku v
celoti.
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Sklep je sprejel družbenik dne 2. 3. 1995.
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 25. 3. 1997

LJUBLJANA

Srg 3080/95 Rg-227

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

Družba ATE, Podjetje za ekonomsko
svetovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 106, reg. št. vl. 1/16262/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 31. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Peskar, Ljubljana,
Moškričeva 16, z ustanovitvenim kapitalom
14.000 SIT prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
14.000 SIT prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. Zakona o gospodarskih druž-
bah 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 24. 2. 1997

MARIBOR

Srg 563/96 Rg-229

Družba GLAVICA, splošno gradbeno
podjetje, d.o.o., Miklavž na Dravskem po-
lju, Antoličičeva 25, reg. št. vl. 1/8410-00,
katere ustanovitelj je Vladimir Glavica, Mi-
klavž na Dravskem polju, Antoličičeva 25,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 13. 5.
1996, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Glavica Vla-
dimir, Antoličičeva 25, Miklavž na Drav-
skem polju.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 3. 3. 1997

MURSKA SOBOTA

Srg 944/94 Rg-10067

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Lesarstvo Leich Lendava d.o.o., Len-
dava, Kolodvorska 12/a, vpisano v vl. št.

1/1604/00, preneha po skrajšanem postop-
ku ZGD po sklepu z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Leich Zlatko, Mursko Središče, Franje
Koroša 2, Republika Hrvaška, kot ustanovi-
telj prevzema obveznost plačila vseh more-
bitnih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 2. 2. 1995

NOVO MESTO

Srg 94/02575 Rg-44405

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02575 z dne 6. 9. 1996
pod št. vložka 1/01967/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5535891
Firma: MONTE, Trgovina, zastopstvo,

posredništvo, poslovne storitve, proizvod-
nja, d.o.o., Novo mesto

Skrajšana firma: MONTE, Novo mesto,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Dol. Kamence 90
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Skenderović Remzo, izsto-

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je pre-
vezl Skenderović Remzo, Seidlova 30, No-
vo mesto.

SLOVENJ GRADEC

Srg- 189/95 Rg-228

Družba REOSTAT, precizna mehani-
ka, trgovina, uvoz-izvoz, d.o.o., Mežica,
Stržovo 11, reg. št. vl. 1/8675/00, katere
družbenik je Schuller Miroslav iz Mežice,
Stržovo 11, po sklepu družbenika z dne
28. 8. 1995 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Schuller Mi-
roslav iz Mežice, Stružovo 11.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem so-
dišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče si-
cer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra.

Okrožbno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 3. 12. 1996

Srg 56/97 Rg-231

Družba BLACK & WHITE, obnova,
izdelava in prodaja otroške, moške in žen-
ske konfekcije, d.o.o., Podgorska 65, Slo-
venj Gradec, reg št. vl. 1/6071/00, katere
družbenika sta Nabernik Alenka in Krivec
Boris, po sklepu skupščine z dne 29. 1.
1997, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Nabernik
Alenka in Krivec Boris, oba Slovenj Gra-
dec, Prešernova ulica 52.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 2. 4. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 026-1/97 Ob-1305

1. Pravila sindikata z imenom: Sindikat
podjetja Torus, d.o.o. in sedežem na Blej-
ski Dobravi, Blejska Dobrava 124, ki so
bila sprejeta na ustanovitvenem sestanku
sindikata dne 7. 4. 1992, se vzamejo v hram-
bo pri Upravni enoti Jesenice.

2. Pravila se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 66.

Št. 127-2/97 Ob-1306

Veljavni pravilnik sindikata Mestne ob-
čine Novo mesto, KNSS – Neodvisnost,
Novo mesto, Seidlova cesta št. 1, Novo
mesto, ki je bil dne 6. 3. 1997 sprejet na
članskem sestanku, se sprejme v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.

Pravilo  sindikata  so  vpisana  v  evi-
denco temeljnih aktov sindikatov pod zap.
št. 150.

Št. 013-03/97 Ob-1307

Pravilnik sindikata Neodvisnost KNSS
v podjetju Dolejši-Modni gumbi (mat. št.
1052977), sprejet na ustanovnem zboru sin-
dikata podjetja dne 10. 1. 1997, se hrani pri
Republiki Sloveniji – Upravni enoti Vele-
nje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 82, dne 28. 3. 1997.

Št. 024-1/97-3 Ob-1308

Pravilnik Neodvisnost – KNSS, sindi-
kat podjetja Cimos – Tovarna Senožeče,
d.o.o., Senožeče 17, ki so ga sprejeli člani
sindikata podjetja na ustanovnem zboru dne
5. 3. 1996, se hrani na Oddelku za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne za-
deve Upravne enote Sežana.

Pravilnik sindikata podjetja je vpisan v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 8,
dne 1. 4. 1997.
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Št. 028-66/93 Ob-1334

1. Pravilnik  sindikata  podjetja  KIK
Kamnik, Neodvisnost KNSS, s sedežem v
Kamniku, Fužine 9, z dne 2. 10. 1990, se
hranijo pri Oddelku za splošne zadeve Ob-
čine Kamnik.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 20 dne 7. 7.
1993.

Razglasi sodišč

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

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

N 58/96-5 R-45

Franc Jauk, roj. 10. 4. 1874 v Gornjih
Črncih, sin Štefana in Marie roj. Hari iz
Gornjih Črnec je pogrešan od leta 1945 (na
predlog vnukinje Karas Fride iz M. Sobote,
Cankarjeva ul. 19).

Skrbnica je Šrajner Karolina iz Gerlinec
115.

Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 27. 3. 1997

N 2/96 R-52

Lippitt Rudolf Franc Georg Moritz, ro-
jen 29. 7. 1890 na Ptuju z zadnjim prebiva-
liščem v Gradu Turnišče pri Ptuju, sedaj
Zagrebška cesta je pogrešan (na predlog ne-
čaka dr. Georg Lippitt, Lichendorf, 8473
Weitersfeld, Stmk).

Skrbnica je Gizela Sreš, roj. 1917 stanu-
joča Zagrebška 65, Ptuj.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 13. 3. 1997

Oklici dedičem

Dd 108/96 R-49

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščin-
ski postopek po brezoporočno umrlem Kobi
Antonu, sinu Antona, roj. 14. 9. 1908 na
Bregu pri Borovnici, umrlemu dne 15. 10.
1981 v Argentini.

Po podatkih, s katerim sodišče razpola-
ga, bi lahko prišla v poštev kot zakonita
dedinja njegova žena Kobi Suzana, ki je
umrla, vendar datum njene smrti ni znan,
oziroma sedaj dediči po njej, ki pa sodišču
niso znani.

Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju se poziva vse, ki mislijo, da ima-
jo pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo sodišču kot dedi-

či v enem letu od objave tega oklica v Urad-
nem listu RS.

Če se dediči ne bodo oglasili, bo sodišče
po preteku tega roka zaključilo zapuščinski
postopek po podatkih, s katerimi bo razpo-
lagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki

dne 17. 2. 1997

D 206/93 R-54

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku za-
puščinski postopek po pok. Peršič Matu, upo-
kojencu, roj 5. 7. 1928, drž. RS, nazadnje sta-
nujočem v Izoli, Gramscijeva ul. 9, ki je umrl
23. 12. 1992. Pismene oporoke ni napravil.
Zapustil pa je lastninski certifikat v vrednosti
400.000 SIT. Po do sedaj zbranih podatkih so
dediči po zapustniku njegova vdova Peršič
Manda in trije otroci, katerih imena, priimki
in naslovi niso znani. Zapustnikove otroke
pozivamo, da se priglasijo sodišču v roku ene-
ga leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo in bo zadevo za-
ključilo v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu

dne 12. 3. 1997

Dražbeni oklici

St 14/93-172 S-172

To sodišče je v stečajnem senatu pod pred-
sedstvom okrožne sodnice Ane Kodrič ob so-
delovanju okrožnega sodnika – svetnika Mar-
tina Furlana in okrožne sodnice Nataše Glu-
har Križmančič članov senata, v stečajnem
postopku nad dolžnikom Novoles, Novi am-
bient, d.o.o. – v stečaju, Na žago št. 6, Straža,
na seji senata dne 1. 4. 1997 sklenilo:

1. Dovoli se prodaja dolžnikovega pre-
moženja – drobnega inventarja kot celote –
z zbiranjem ponudb za ceno v višini 30%
ocenjene vrednosti.

2. Odredi se prodaja z zbiranjem ponudb.
2.1. Osnovnih sredstev po seznamu z dne

19. 3. 1997, po izklicnih cenah, navedenih
za vsako osnovno sredstvo;

2.2. Drobnega inventarja kot celota po
seznamu z dne 4. 3. 1997 po izklicni ceni
290.000 SIT.

Seznama opreme in drobnega inventarja
sta na vpogled na Okrožnem sodišču v No-
vem mestu v stečajni pisarni in na sedežu
stečajnega dolžnika.

Ob ponudbi mora vsak ponudnik vplača-
ti varščino v višini 10% izklicne cene na ŽR
52100-690-68130 pri Agenciji RS za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje, po-
družnica Novo mesto.

Varščina bo uspešnemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, drugim ponudnikom, ki
ne bodo uspeli, pa bo vrnjena v 8 dneh po
končanem zbiranju ponudb, brez obresti.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponud-
nik, ki bo ponudil višjo ceno, boljše plačil-
ne pogoje in jamstvo za plačilo kupnine.

Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od dne-
va objave v Uradnem listu RS.

Najugodnejši ponudnik bo izbran v 8
dneh po končanem zbiranju prijav. Uspešni
ponudnik oziroma kupec mora skleniti po-
godbo o nakupu v 8 dneh po prejemu obve-

stila o izbiri in v celoti plačati kupnino v
roku 15 dni. Če izbrani ponudnik ne bo
sklenil pogodbe in plačal kupnine v določe-
nem roku, se bo prodaja razveljavila, varš-
čina pa obdržala.

Prometni davek in vse morebitne dajatve
plača kupec.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri je napisano “Za javno
zbiranje ponudb” na naslov: Novoles Novi
ambient, d.o.o. – v stečaju, Na žago št. 6,
8251 Straža, v roke stečajnega upravitelja
Poredoš Štefana.

Podrobnejše informacije glede izklicne
cene in načina prodaje je mogoče dobiti pri
stečajnem upravitelju Štefanu Poredošu na
tel. 068/83-120 int. 293, ogled pa je možen
po predhodnem dogovoru s stečajnim upra-
viteljem

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 1. 4. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 191/96 R-48

To sodišče je po okrajnem sodniku To-
mažu Smrtniku v pravdni zadevi tožeče
stranke Franca Slavec, Trnje 3/a in Andreje
Slavec, Matenja vas 13, Prestranek zoper
toženo stranko Franca Česnika, neznanega
prebivališča, zaradi ugotovitve lastninske
pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listi-
ne (pcto 230.000 SIT), iz razloga po 4. točki
drugega odstavka 84. člena ZPP, dne 11. 11.
1996 sklenilo:

Česnik Francu, neznanega prebivališča
se v nadpisani pravdni zadevi postavi zača-
sno zastopnico odvetnico mag. Ano Božič
Penko iz Postojne.

Okrajno sodišče v Postojni

P 59/95 R-58

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Žele Amalije iz Pivke, Javorniška c.
št. 8, zoper toženo stranko neznani dediči
po pokojnem Ivanu Čelhar iz Pivke št. Peter
n/H 59/106, zaradi ugotovitve lastninske
pravice (pcto 200.000 SIT) na temelju dolo-
čila 4. točke drugega odstavka 84, člen ZPP

– neznanemu dediču po pokojnem Ivanu
Čelharju postavilo za začasnega zastopnika
odv. Vido Andrejašič iz Postojne, Trg padlih
borcev 5. Začasni zastopnik se postavlja ker
je prebivališče toženca neznano, v pravdi ni-
ma pooblaščenca, reden postopek s postavi-
tvijo zakonitega zastopnika tožencu pa bi tra-
jal predolgo, tako da bi zaradi tega lahko
nastale škodljive posledice za tožnika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženca v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem, oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni

dne 2. 4. 1997

P 253/95 R-59

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Gorjup Stanislava iz Narina št. 23 in
Gorjup Janeza iz Narina št. 23, ki ju zastopa
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odvetnica Vida Andrejašič iz Postojne, zo-
per toženo stranko 1. Ujčič Frančeško, Via
Apippola N 4 San Lazzaro di Savena Bo-
logna Italija, 2. neznani dediči po pokojni
Lenarčič Mariji neznano kje in 3. neznani
dediči po pokojnemu Lenarčič Antonu nez-
nano kje, zaradi priznanja lastninske pravi-
ce (pcto 500.000 SIT) na temelju določila
4. točke drugega odstavka 84. člena ZPP

– neznanemu dediču po pokojnima Le-
narčič Mariji in Antonu postavilo za zača-
snega zastopnika odvetnico Penko Božič
Ano iz Postojne, Tržaška 8. Začasni zastop-
nik se postavlja, ker je prebivališče toženca
neznano, v pravdi nima pooblaščenca, re-
den postopek s postavitvijo zakonitega za-
stopnika tožencu pa bi trajal predolgo, tako
da bi zaradi tega lahko nastale škodljive
posledice za tožnika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženca v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem, oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

P 126/95 R-60

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Angele Šajn, Rozmanova 5, Kočev-
je, zoper toženo stranko Pavel Knafelc na-
zadnje stanujoč na Juriščah 51, Pivka, zara-
di izstavitve z.k. listine na temelju določila
4. točke drugega odstavka 84. člena ZPP

– neznanemu dediču Pavlu Knafelcu po-
stavilo za začasnega zastopnika odvetnico
Vido Andrejašič iz Postojne, Trg padlih bor-
cev 5. Začasni zastopnik se postavlja, ker je
prebivališče toženca neznano, v pravdi ni-
ma pooblaščenca, reden postopek s postavi-
tvijo zakonitega zastopnika tožencu pa bi
trajal predolgo, tako da bi zaradi tega lahko
nastale škodljive posledice za tožnika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženca v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem, oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

P 232/95 R-61

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Jože Žele, Pot na Orlek št. 12, Piv-
ka, ki ga zastopa odvetnica Vida Andrejašič
iz Postojne, zoper toženo stranko Občina
Postojna, ki jo zastopa Javno pravobra-
nilstvo Koper in neznani dediči po pokojni-
ma Kastelic Antonu in Kastelic Ivanu, San
Paolo, Brazilija, zaradi ugotovitve lastnin-
ske pravice (pcto 500.000 SIT) na temelju
določila 4. točke drugega odstavka 84. čle-
na ZPP

– neznanemu dediču po pokojnima Ka-
stelic Antonu in Kastelic Ivanu postavilo za
začasnega zastopnika odvetnika Mirana
Škrinjarja iz Postojne, Ljubljanska 5a. Za-
časni zastopnik se postavlja, ker je prebiva-
lišče toženca neznano, v pravdi nima poob-
laščenca, reden postopek s postavitvijo za-
konitega zastopnika tožencu pa bi trajal pre-
dolgo, tako da bi zaradi tega lahko nastale
škodljive posledice za tožnika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženca v postopku vse dotlej, dokler tože-
nec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred

sodiščem, oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

P 74/96 R-62

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Adam Stane, Pot na Kal št. 4, p. Piv-
ka, ki ga zastopa odvetnica Vida Andrejašič
iz Postojne, zoper toženo stranko neznani
dediči po pokojni Ivani Adam, ki je nazad-
nje živela v Hrastju št. 43, zaradi priznanja
lastninske pravice (pcto 300.000 SIT) na
temelju določila 4. točke drugega odstavka
84. člena ZPP

– neznanemu dediču po pokojni Ivani
Adam postavilo za začasnega zastopnika od-
vetnika Igorja Trebca iz Postojne, Tržaška
8. Začasni zastopnik se postavlja, ker je pre-
bivališče toženca neznano, v pravdi nima
pooblaščenca, reden postopek s postavitvijo
zakonitega zastopnika tožencu pa bi trajal
predolgo, tako da bi zaradi tega lahko nasta-
le škodljive posledice za tožnika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženca v postopku vse dotlej, dokler tože-
nec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

P 47/96 R-63

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Marije Poljšak iz Planine št. 72, ki
jo zastopa sin Jože Poljšak iz Planine 72,
oba pa odvetnica Vida Andrejašič iz Postoj-
ne, zoper toženo stranko neznani dediči po
pokojnemu Antonu Lavriču, zaradi prizna-
nja lastninske pravice (pcto 100.000 SIT)
na temelju določila 4. točke drugega od-
stavka 84. člena ZPP

– neznanemu dediču po pokojnemu An-
tonu Lavriču postavilo za začasnega zastop-
nika odvetnika Mirana Škrinjarja iz Postoj-
ne, Ljubljanska 5a. Začasni zastopnik se po-
stavlja, ker je prebivališče toženca neznano,
v pravdi nima pooblaščenca, reden posto-
pek s postavitvijo zakonitega zastopnika to-
žencu pa bi trajal predolgo, tako da bi zara-
di tega lahko nastale škodljive posledice za
tožnika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženca v postopku vse dotlej, dokler tože-
nec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni

dne 26. 3. 1997

Amortizacije
N 301/96 R-53

Na predlog Pohorje – Podjetje za
zdravstvo, turizem in rekreacijo, p.o., Ul.
heroja Šlandra 10, Maribor se uvaja amorti-
zacaija delnice A banke, d.d., Ljubljana, Slo-
venska c. 58

– serije AA št. od 0004224-0004247,
– serije AB št. od 0004655-0004657,
– serije CA št. od 1216471-1216704,
delničarja Pohorje – Podjetje za

zdravstvo, turizem in rekreacijo, p.o., Ulica
heroja Šlandra 10, Maribor.

Priglasitveni rok je 60 dni.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 14. 1. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 5/96 S-168

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika SGP Pomgrad Visokogradnje d.o.o.,
Štefana Kovača 10, Murska Sobota, bo
drugi narok za preizkus upniških terjatev v
ponedeljk dne 5. 5. 1997. Narok bo pri tem
sodišču v sobi št. 12 z začetkom ob 11.45.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 4. 4. 1997

St 10/93-97 S-169

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika IMP Blis Murska Sobota d.o.o., bo
3. narok za preizkus terjatev dne 2. 7. 1997.
Narok bo pri tem sodišču v sobi št. 12 s
pričetkom ob 13.

St 3/96 S-170

I. Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Protect–net, Podjetje za varova-
nje d.o.o., Dravograd, Mariborska c. 3,  v
stečaju, ki je bil začet s sklepom naslovnega
sodišča opr. št. St 3/96 z dne 3. 7. 1996, se
zaključi, ker premoženje ne zadošča niti za
kritje stroškov stečajnega postopka.

Premoženje stečajnega dolžnika se na
podlagi V. odstavka 99. člena zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji uporabi
za poravnavo stroškov stečajnega postopka.

II. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.

III. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Protect-net, Podjetje za va-
rovanje d.o.o., Mariborska c. 3, Dravograd
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 3. 4. 1997

St. 3/97-5 S-142

To sodišče je na seji senata dne 1. 4.
1997 pod opr. št. St 3/97 sprejelo naslednji
sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Pro-
izvodnja, trgovina in gostinstvo M.B.A.
Novo mesto d.o.o., Partizanska 4, Novo
mesto, se začne in zaključi, ker premoženje
dolžnika ne zadošča niti za poplačilo strošk-
ov stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Proizvodnja, trgovina in gostinstvo M.B.A.
Novo mesto d.o.o., Partizanska 4, Novo me-
sto, izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 1. 4. 1997

St 8/97 S-143

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/97,
z dne 1. 4. 1997 začelo stečajni postopek nad
stečajnim dolžnikom Lesna, lesna predela-
va d.o.o. Podvelka, Janževski vrh 92.

Odslej firma glasi: Lesna lesna predela-
va d.o.o. – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Franc Žaucer, ekonomist iz Radelj ob Dra-
vi, Pod gradom 24.
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III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih, od dne-
va objave tega oklica in sicer v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dol-
gove takoj poravnajo v stečajni masi.

V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
2. 7. 1997 ob 9. uri v sobi št. 28 tega sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča, dne 1. 4.
1997.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 1. 4. 1997

St 33/95 S-144

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Sipak Plastika, Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas d.o.o. Velenje,  v
stečaju, ki se vodi pod opr. št. St 33/95
obvešča upnike, da bo II. narok za preizkus
terjatev dne 8. 5. 1997 ob 13. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 27. 3. 1997

St 1/97 S-145

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Lesnina trgovina d.d.,
Ljubljana, Parmova 53 za dne 13. 5. 1997
ob 11. uri v konferenčni dvorani tega so-
dišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 4. 1997

St 21/97 S-146

To sodišče je s sklepom z dne 2. 4. 1997
pod opr. št. St 21/97 začelo postopek prisil-
ne poravnave nad dolžnikom Grafično em-
balažno podjetje “TIKA” Trbovlje, d.o.o.
Trbovlje, Tončke Čeč 44.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
30 dneh po objavi oklica v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen odvetnik Bojan Klenovšek iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Ljubljanska banka-Banka Zasavje d.d.
Trbovlje, Trg revolucije 25/c,

– Valkarton d.d. Logatec, Tržaška 1,
– Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana,

Območna enota Trbovlje,
– Cementarna Trbovlje d.d. Kolodvor-

ska 5,
– Kavčič Igor, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 2. 4. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 4. 1997

St 9/97 S-147

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 9/97 sklep z dne 3. 4. 1997:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Metka tekstil d.o.o. Celje, Ipavčeva
22, Celje.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hudej Zvonimir, s.p. VIS, Spominska ulica
16, Celje.

III. Odredi se objava začetka stečajne-
ga postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečaj-
nega postopka v sodni register pri tem so-
dišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odla-
šanja  poravnajo  svoje  dolgove  stečajni
masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpi-
sano takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
2. julija 1997 ob 9. uri na sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko dne 3. 4.
1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 3. 4. 1997

St 14/96-187 S-148

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Motor d.o.o. Maribor, Ptujska c.
184 – v stečaju dne 17. 6. 1997 ob 10. uri v
sobi št. 330.

St 25/96-148 S-149

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Trade d.o.o. Maribor, Ptujska c.
184 – v stečaju dne 19. 6. 1997 ob 10. uri v
sobi št. 330.

St 18/96-134 S-150

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Tehnološka oprema d.o.o. Maribor,
Ptujska c. 184 – v stečaju dne 29. 5. 1997
ob 13. uri v sobi št. 330.

St 31/96-34 S-151

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM  Informacijska  tehnologija  d.o.o.
Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju dne 10.
6. 1997 ob 13. uri v sobi št. 330.

St 19/96 S-152

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM  Inženiring  in  vzdrževanje  d.o.o.
Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju dne
3. 6. 1997 ob 9. uri v sobi št. 330.

St 24/96-172 S-153

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM STP d.o.o. Maribor, Ptujska c. 184
– v stečaju dne 3. 6. 1997 ob 13. uri v sobi
št. 330.

St 13/96-144 S-155

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Gospodarska vozila d.o.o. Maribor,
Ptujska c. 184 – v stečaju dne 20. 5. 1997
ob 10. uri v sobi št. 330.

St 17/96 S-156

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Metalurgija d.o.o. Maribor, Ptuj-
ska c. 184 – v stečaju dne 29. 5. 1997 ob
9. uri v sobi št. 330.

St 29/96-28 S-157

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Tronic d.o.o. Maribor, Ptujska c.
184 – v stečaju dne 22. 5. 1997 ob 13. uri v
sobi št. 330.

St 27/96-52 S-158

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Konsignacija d.o.o. Maribor, Ptuj-
ska c. 184 – v stečaju dne 12. 6. 1997 ob 13.
uri v sobi št. 330.

St 28/96-57 S-159

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Avto d.o.o. Maribor, Ptujska c. 184
– v stečaju dne 22. 5. 1997 ob 9. uri v sobi
št. 330.

St 26/96-42 S-160

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Stanovanja d.o.o. Maribor, Ptujska
c. 184 – v stečaju dne 12. 6. 1997 ob 9. uri v
sobi št. 330.

St 30/96-186 S-161

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Bus d.o.o. Maribor, Ptujska c. 184 – v
stečaju dne 10. 6. 1997 ob 9. uri v sobi št. 330.

St 15/96-138 S-162

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Mednarodna trgovina d.o.o. Mari-
bor, Ptujska c. 184 – v stečaju dne 27. 5.
1997 ob 13. uri v sobi št. 330.

St 16/96-81 S-163

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM RTI d.o.o. Maribor, Ptujska c. 184
– v stečaju dne 27. 5. 1997 ob 9. uri v sobi
št. 330.

St 18/94-49 S-164

To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnica Nevenka Senkovič
ter sodnik Jože Vidic, kot člana senata, v
stečajni zadevi zoper Ferromoto Ferotrade
d.o.o. Maribor – v stečaju, na seji senata,
dne 21. 1. 1997 sklenilo:

1. Stečajni postopek nad stečajnim dolž-
nikom Ferromoto Ferotrade d.o.o. Mari-
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bor, Partizanska 3-5, Maribor – v stečaju
se zaključi.

2. Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 21. 1. 1997

St 17/94 S-154

To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnica Nevenka Senkovič
ter sodnik Jože Vidic, kot člana senata, v
stečajni zadevi zoper Ferromoto Ferrotherm
d.o.o. Maribor – v stečaju, na seji senata
dne 22. 1. 1997 sklenilo:

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Ferromoto Ferrotherm d.o.o. Mari-
bor, Mariborska c. 12/a, Selnica ob Dravi
– v stečaju se zaključi, saj premoženje, ki je
prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 22. 1. 1997

St 66/96 S-166

To sodišče je s sklepom St 66/96 dne
2. 4. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Intran podjetje za inozemski
transport in gostinstvo d.o.o., Kidričeva
62, Trzin, Mengeš – v stečaju.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 4. 1997

St 189/92 S-165

To sodišče je s sklepom St 189/92 z dne
1. 4. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
Unidel d.o.o., Ljubljana, Glonarjeva 8 – v
stečaju.

Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
tega sklepa izbriše iz sodnega registra.

St 120/91 S-167

To sodišče je s sklepom St 120/91 z dne
1. 4. 1997 zaključilo stečajni postopek zo-
per stečajno maso dolžnika Obloga Sliko-
plastika p.o., Ljubljana-Polje, Polje 351/b.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 4. 1997

Razpisi delovnih mest

Št. 260/1-97 Ob-1304

Svet Doma upokojencev Celje razpisuje
delovno mesto

direktorja
Kandidati morajo poleg splošnih in za-

konskih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– da ima končano višjo ali visoko šolo,
ki izobražuje za socialno delo in so opravili
pripravništvo in strokovni izpit za delo na
področju socialnega varstva;

– da ima višjo ali visoko šolo psihološke,
pedagoške smeri in njenih specialnih disci-
plin, upravne, pravne in sociološke smeri,
ter imajo eno leto izkušenj na področju so-
cialnega varstva, opravljeno pripravništvo
in izpit po zakonu o socialnem varstvu;

– da ima končano izobrazbo za poklic
zdravnika ali višjo strokovno izobrazbo za
poklic medicinske  sestre, opravljeno pri-
pravništvo in strokovni izpit po predpisih
zdravstvenega varstva;

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva;

– strokovni izpit v skaldu s predpisi;
– predloži program dela doma in opre-

delitev lastne vloge pri tem;
– izbrani kandidat se imenuje za 4 leta.
Kandidati naj prijave z dokazili o stro-

kovni izobrazbi in opisom delovnih izku-
šenj in program dela, pošljejo na naslov:
Dom upokojencev Celje, Jurčičeva 6, pod
oznako “Za razpisno komisijio”, v 15 dneh
po objavi.

O izbiri bodo obveščeni v 30 dneh.
Dom upokojencev Celje

Št. 122-17/97 Ob-1335

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika

na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije;

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Celju,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Mariboru;
c)
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Brežicah,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Celju,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Krškem,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Mariboru,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču na Ptuju,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 266/97 Ob-1370

Na podlagi 53. člena zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
16. in 59. člena zakona o izobraževanju
odraslih in 10. člena odloka o ustanovitvi
UPI-Ljudske univerze Žalec Svet UPI-Ljud-
ske univerze Žalec razpisuje prosto delovno
mesto

direktorja
Razpisni pogoji:
– visokošolska izobrazba,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– pet let delovnih izkušenj, od tega naj-

manj tri leta v izobraževanju odraslih.
Kandidati naj priložijo tudi kratek opis

lastnega koncepta razvoja UPI-Ljudske uni-
verze Žalec.

Kandidati naj pošljejo vlogo z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v zaprti kuverti v os-
mih dneh po objavi na naslov: UPI-Ljudska
univerza Žalec, “za razpis”, Ulica Ivanke
Uranjek 6, 3310 Žalec.

Direktor bo imenovan za mandatno ob-
dobje štirih let. Nastop dela s 1. 9. 1997.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po poteku roka za prijavo.

Ljudska univerza, Žalec

Št. 58/1-97 Ob-1376

Svet Zavoda za zdravstveno varstvo
Ljubljana razpisuje delovno mesto

direktorja
Kandidat mora poleg z zakonom določe-

nih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– visoko strokovno izobrazbo s speciali-

zacijo zavodove dejavnosti,
– najmanj 5 let specialistične strokovne

prakse s področja socialne medicine, higie-
ne ali epidemiologije,

– pet let izkušenj pri vodenju zdravstve-
nih zavodov.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijavi naj kandidati priložijo program

dejavnosti zavoda s smernicami za njegovo
izvajanje, opis dosedanjega dela in dokazila
o izpolnjevanju pogojev ter jih pošljejo v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška ce-
sta 29, 1000 Ljubljana, s pripisom “Razpi-
sna komisija”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v
15 dneh po imenovanju.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
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Razpisi
javnih natečajev

Št. 769-11/97 Ob-1283

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju 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 jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Radeče v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Brežice objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del

na gozdnih cestah na področju Občine
Radeče v letu 1997

1. Naročnik: Občina Radeče.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Zavodu za gozdove Sloveni-
je-OE Brežice -KE Radeče-Obrežje 77, Ra-
deče in na sedežu Občine Radeče, Ulica
Milana Majcna 1, Radeče.

3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela (grederiranje, obnova gramoznega slo-
ja, ročno in strojno čiščenje cevnih propu-
stov in cestnega telesa, sanacija in izgradnja
cevnih propustov, polaganje dražnikov, ze-
meljska dela, sanacija podpornih sten v le-
su, kamnu in betonu, ozelenjevanje...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,600.000 SIT.

Investitorji si pridržujejo pravico spre-
meniti obseg del v razpisu glede na pridobi-
tev sredstev in terminskega priliva sredstev,
(republiška sredstva, pristojbina, sredstva
lokalnih skupnosti...).

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. Zaključek
del je konec leta 1997.

Dela se izvajajo po kvartalnih operativ-
nih planih.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garan-
cijski roki, morebitne druge ugodnosti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v
15 dneh po objavi razpisa v sprejemno pisar-
no Občine Radeče, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Radeče. Ponudbe morajo biti v skladu s po-
pisom del, ki jih je pripravil Zavod za gozdo-
ve Slovenije, OE Brežice, KE Radeče.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Radeče
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Brežice, KE Radeče

Ob-1284

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) objavlja Ob-
čina Slovenske Konjice

javni razpis
za oddajo del pri rekonstrukciji lokalnih

cest v Občini Slovenske Konjice
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Predmet razpisa: Rekonstrukcija lo-

kalnih cest Jernej-Ličenca L7034, Konjiška
vas - Tolsti vrh L7151, Škalce L7126, Pole-
ne L7156.

3. Naziv objekta: Lokalna cesta.
4. Orientacijska vrednost objektov:

21,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Ličenca, Konjiška

vas, Slovovenske Konjice.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo po-

nudniki na Občini Slovenski Konjice ob
delavnikih  od  7.  do  9.  ure  v  tajništvu
občine.

7. Rok za pričetek del je maj 1997.
8. Rok za končanje del je do konca me-

seca septembra.
B) Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika
1. Ponudbena cena.
2. Plačilni pogoji.
3. Reference ponudnika.
4. Garancijski rok.
5. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di naročniku.
6. Ponudba mora vsebovati elemente iz

12. točke člena odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94).

C) Ostali pogoji
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati

najkasneje do 12. ure v torek, dne 29. 4.
1997 na naslov: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, kjer bo ob 12. uri v sejni sobi
odpiranje ponudb. Ponudbe morajo biti od-
dane v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj
- ponudba - lokalne ceste!”

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po odpiranju.

Občina Slovenske Konjice

Št. 006-15-33/97 Ob-1285

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Semič

javni razpis
za izbiro izvajalca za prenovo kuhinje v

OŠ “Belokranjskega odreda” Semič
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič

14, Semič.
2. Predmet javnega razpisa je prenova

kuhinje v OŠ “Belokranjskega odreda” Se-
mič, skladno s projektno dokumentacijo.

3. Dokumentacija za razpis del je na raz-
polago na Občini Semič pri Jožetu Butala,
vsak delovni dan od 7. do 15. ure. Dvig
razpisne dokumentacije je proti plačilu
10.000 SIT, na ŽR 52110-630-40318 Obči-
na Semič (plačilo materialnih stroškov za
javni razpis).

4. Orientacijska vrednost del znaša za:
a) izvedba gradbenih, obrtniških in in-

stalacijskih del v višini 9,000.000 SIT,

b) izdelava, dobava in montaža opreme
kuhinje v višini 10,000.000 SIT.

5. Pričetek del je 20. junija 1997, dokon-
čanje del do 20. avgusta 1997.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Semič, Semič 14, do
vključno 20. (dvajseti) dan po tej objavi do
11.45, ali osebna oddaja ponudb v tajništvu
pri Križan. Ponudbe morajo biti v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - Ponudba
za prenovo kuhinje v OŠ Semič”.

7. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz raz-
pisnega gradiva, in sicer:

I. Naslovnica (predmet razpisa in vsebi-
na).

II. Podatki o ponudniku:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– kopija registracije podjetja,
– odločbo - dovoljenje upravne enote
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON 1

in 2, oziroma BON 3), ki ne sme biti starej-
še kot 30 dni.

III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opcije ponudbe (45 dni),
– rekapitulacija ponudbe,
– popis del s predračunom (na listih po-

nudnika),
– podpisan predlog pogodbe,
– način obračuna in dinamika plačil,
– delež stroškov podizvajalcev in naved-

ba podizvajalcev,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% vrednosti ponudbe,
– način določevanja in obračunavanja

razlik v ceni,
– kalkulativne osnove,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in

življenskih pogojev.
IV. Navedba referenc podjetja za podob-

na dela, kot so razpisana.
8. Javno odpiranje ponudb bo 20. dan po

objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri. Pri-
sotni predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje pri
odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnješega po-
nudnika:

– cena za razpisana dela in plačilni po-
goji,

– garancija na izvedbo del in opreme,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika in usposobljenost

za razpisana dela,
– druge ugodnosti.
10. Posebni pogoji:
– vse spremembe priključkov opreme od

predvidenih v projektu, bremenijo ponud-
nika,

– prednost pri izbiri izvajalca imajo po-
nudniki, kateri ponudijo izvedbo in opremo
kuhinje skupaj,

– izvajalec mora predložiti potrdilo ban-
ke, da bo v primeru sklenitve pogodbe ban-
ka izdala garancijo na prvi vpoklic v višini
10% ponudbe kot garancijo za odpravo na-
pak v garancijskem roku,

– investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
oziroma na razpoložljiva finančna sredstva
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in se za zmanjšan obseg del sklene ustrezna
pogodba. Izvedba razpisanih del se lahko
spremeni glede na razpoložljiva finančna
sredstva investitorja in na podlagi pisnega
dogovora med izvajalcem in investitorjem.

11. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

12. Ponudniki bodo o izidu seznanjeni
pismeno v 20 dneh po odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
obvestila o izboru skleniti pogodbo o izva-
janju del.

Občina Semič

Št. 068-6/97-1 Ob-1286

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju 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 spre-
membah in dopolnitvah odredbe o financi-
ranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 19/95), 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 Zreče v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Celje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Zreče za leto 1997 in 1998

1. Naročnik: Občina Zreče, Cesta na Ro-
glo 13b, Zreče.

2. Dokumentacija razpisanih del je na raz-
polago na Zavodu za gozdove Slovenije -
Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13,
Odsek za gozdne prometnice in tehnologijo
(Dušan Košutnik, dipl. inž. gozd.) in na sede-
žu Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b pri
tajniku Občine (Štefan Posilovič, inž. grad.).

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
proti plačilu 8.000 SIT na žiro račun št.
50720-630-10173, Občina Zreče, s pripi-
som: Javni razpis za izbiro izvajalca vzdr-
ževalnih del na gozdnih cestah na področju
Občine Zreče za leto 1997 in 1998.

3. Predmet razpisa:
– redna vzdrževalna dela (ročno in stroj-

no čiščenje cevnih propustov in cestnega
telesa, sanacija cevnih propustov,obnova
gramoznega sloja, grederiranje, zemeljska
dela, valjanje ...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje sne-
ga, posipanje in označevanje gozdnih cest).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,700.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti obseg del, kot je razpisan, glede na prido-
bitev sredstev (Republiška sredstva, pristoj-
bina, sredstva lokalnih skupnosti ...). Izva-
jalec v tem primeru ni upravičen do odškod-
ninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpoložlji-
vimi sredstvi. Zaključek del je konec leta
1997 oziroma 1998. Dela se izvajajo po
kvartalnih operativnih planih.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-

bena cena za enoto (grederiranje SIT/ km,
nakladanje prevoz in razgrinjanje gramoza
na razdaljah prevoza 5, 10, 20 km SIT/m3,
valjanje SIT/m2, polaganje propustov prem.
40 SIT/tm, izkop odvodnih jarkov SIT/m3,
1 × pluženje SIT/km, strojne in delovne ka-
pacitete, način plačila in fiksnost cen, mož-
nost vključitve občanov v prostovoljno de-
lo, garancijski roki, kakor tudi druge more-
bitne ugodnosti.

7. Ponudbe na javni razpis predložite v
20 dneh po objavi razpisa (dan objave se ne
šteje) do 10. ure v tajništvo Občine Zreče,
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj - javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozd-
nih cestah Občine Zreče”.

8. Odpiranje ponudb bo isti dan ob
12. uri na sedežu Občine Zreče.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Zreče
Zavod za gozdove Slovenije

OE Celje

Št. 81-74/62 Ob-1287

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana ob-
javlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo gradbenih del in dobavo opreme
ter izvedbo montažnih del na

DV 2×110 kV Slovenske Konjice-Selce
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.,

Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Naziv objekta: DV 2×110 kV Sloven-

ske Konjice-Selce.
3. Predmet javnega razpisa je izvedba grad-

benih del in dobava opreme ter izvedba mon-
tažnih del po projektnih specifikacijah in po
splošnih ter tehničnih pogojih, kot sledi:

3.1. Gradbena dela na DV in rušenje ob-
stoječega daljnovoda, mapa ME04.

3.2. Izdelava, dobava in montaža jekle-
nih konstrukcij, mapa ME05.

3.3. Dobava opreme daljnovoda, mapa
ME06.

3.4. Dobava zaščitne vrvi z vgrajenim
optičnim kablom in spojno ter rezervno
opremo, mapa ME07.

3.5. Izvajanje elektromontažnih del na
DV in montaža zaščitne vrvi z vgrajenim
optičnim kablom, mapa ME08.

3.6. Dobava in montaža terminalske te-
lekomunikacijske opreme, mapa ME 09/B.

3.7. Dobava in montaža končne kabel-
ske opreme z meritvami kabelskega siste-
ma, uvodnih in veznih kablov ter montaža
kabelskih spojk, mapa ME09/A.

4. Lokacija: RTP 110/20 kV Selce.
5. Predvideni roki za dobavo opreme in

izvedbo del so:
3.1. julij–oktober 1997,
3.2. julij–september 1997,
3.3. julij–september 1997,
3.4. julij–avgust 1997,
3.5. september–november 1997,
3.6. julij–september 1997,
3.7. avgust–november 1997.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-

kovne informacije pri naročniku Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljublja-
na, tel. 061/12-50-333, Sektor za razvoj in
investicije.

7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2/II., Ljubljana v tajništvu Sek-
torja za razvoj in investicije, soba št. 2C.
1,2 ob delovnikih od 8. do 14. ure ob pred-
ložitvi dokazila o vplačilu 100.000 SIT za
eno mapo in za vsako naslednjo mapo po
40.000 SIT na žiro račun ELES-a št.
50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana s pripisom “Razpisna do-
kumentacija za izvedbo gradbenih del in
dobavo opreme ter izvedbo montažnih del
na DV 2×110 kV Slovenske Konjice-Selce
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.

8. Razpisna dokumentacija je sestavlje-
na v slovenskem jezku.

9. Pravico do oddaje ponudbe imajo sa-
mo tisti ponudniki, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo.

10. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
cene.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

12. Naročnik si pridržuje pravico poga-
janj s ponudniki do sklenitve pogodbe.

13. Ponudbo za javni razpis predložite
vključno do 12. 5. 1997 do 10. ure v Splo-
šno tehnično službo Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2/III, Ljubljana, soba št.
3C5 v zaprti ovojnici z oznako “Javni raz-
pis – ponudba za izvedbo gradbenih del in
dobavo opreme ter izvedbo montažnih del
na DV Slovenske Konjice-Selce – Ne odpi-
raj”. Ob dostavi ponudbe obvezno navedite
na ovojnici številko mape razpisne dokum-
netacije.

14. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih naročnika Elektro-Slovenija, d.o.o., Haj-
drihova 2, Ljubljana, v sejni sobi št. 40, v
IV. nadstropju nasproti dvigala, in sicer:

3.1. 12. 5. 1997 ob 10.30,
3.2. 12. 5. 1997 ob 13. uri,
3.3. 13. 5. 1997 ob 8. uri,
3.4. 13. 5. 1997 ob 10.30.
3.5. 13. 5. 1997 ob 13. uri,
3.6. 14. 5. 1997 ob 8. uri,
3.7. 14. 5. 1997 ob 10.30.
15. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-

časno in ne bodo pravilno opremljene, bodo
v zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.

16. Razpis je uspešen, če so predložene
najmanj tri veljavne ponudbe k vsaki mapi
razpisne dokumentacije.

17. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisostvovali odpiranju ponudb, morajo ime-
ti pisna pooblastila za zastopanje svojih pod-
jetij.

18. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v pisni obliki.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 466-79/94 Ob-1288

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Izola, uprava za planiranje, urbani-
zem, stanovanjske in gradbene zadeve

javni razpis
Za izbiro izvajalca za gradnjo:
1. Ureditev peš poti v Simonovem zalivu

v Izoli – tlakovanje in javna razsvetljava.
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Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in dajo svoj pristanek, da bodo kot
najugodnejši ponudniki, izbrani za izvaja-
nje del, sklenili za njihovo izvedbo gradbe-
no pogodbo.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
objave tega razpisa dalje do vključno osme-
ga dne po objavi tega razpisa, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro na upravi za planira-
nje, urbanizem, stanovanjske in gradbene
zadeve Izola, Postonjska ul. 3 (tel.
066/67-277), kjer ponudniki lahko dobijo
ustrezne podatke in razlago za izdelavo po-
nudbe.

3. Lokacija del: Izola, Simonov zaliv.
4. Rok pričetka del: predvidoma maj

1997.
Rok dokončanja del: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so dana v razpisnih pogojih.
6. Rok za oddajo ponudb je 24. 4. 1997

do 11. ure na naslov Uprava za planiranje,
urbanizem stanovanjske in gradbene zade-
ve, Postonjska 3, Izola, ko bo izvedeno jav-
no odpiranje ponudb.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z oznako: Ponudba – Ureditev peš poti
Simonov zaliv – Ne odpiraj.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v štirinajstih dneh po uspešno opravlje-
nem odpiranju prispelih ponudb. V prime-
ru, da zaradi objektivnih razlogov realizaci-
ja razpisane naloge ne bo možna, investitor
nima do ponudnikov nobene obveze.

Občina Izola

Št. 462-5/97-602 Ob-1289

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Sklad stavbnih zemljišč Občine Ljutomer

javni razpis
za izbiro izvajalca del ureditve stopnišča

pred župniščem v Ljutomeru
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč

Občine Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.
2. Predmet razpisa: ureditev stopnišča

pred župniščem v Ljutomeru.
3. Razpisna dokumentacija in dodatne in-

formacije se dobijo na Odseku za GJS, oko-
lje in prostorsko planiranje, Vrazova 1, tel.
069/81-712.

Pred dvigom dokumentacije je potrebno
plačati stroške v višini 2.000 SIT na ŽR
Občine Ljutomer št. 51930-630-76197.

4. Lokacija: Miklošičev trg 3 v Ljutome-
ru.

5. Predvidena vrednost del znaša: ca.
3,200.000 SIT.

6. Rok za izvedbo del je 60 dni po skle-
nitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.

7. Merila za izbiro: cena, reference, ro-
ki, nespremenljivost cen, plačilni pogoji.

8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 13. ure v
zapečateni kuverti z oznako “javni natečaj
– ureditev stopnišča”, na naslov Sklad stavb-
nih zemljišč Občine Ljutomer, Vrazova ul.
1, 9240 Ljutomer.

9. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.

10. Odpiranje ponudb bo eno uro po iz-
teku roka o predaji ponudb v prostorih sejne
sobe Občine Ljutomer.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 462-5/97-602 Ob-1291

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil  (Ur.  l.  RS,  št.  28/93  in  19/94)
objavlja  Sklad  stavbnih  zemljišč  Občine
Ljutomer

javni razpis
za izbiro izvajalca del izgradnje

pločnika v Križevcih
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč

Občine Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.
2. Predmet razpisa: izgradnja in ureditev

pločnika v Križevcih.
3. Razpisna dokumentacija in dodatne in-

formacije se dobijo na Odseku za GJS, oko-
lje in prostorsko planiranje, Vrazova 1, tel.
069/81-712.

Pred dvigom dokumentacije je potrebno
plačati stroške v višini 2.000 SIT na ŽR
Občine Ljutomer št. 51930-630-76197.

4. Lokacija: Križevci pri Ljutomeru.
5. Predvidena vrednost del znaša:

4,500.000 SIT.
6. Rok za izvedbo del je čas poletnih

počitnic.
7. Merila za izbiro: cena, reference, ro-

ki, nespremenljivost cen, plačilni pogoji.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS do 12. ure v
zapečateni kuverti z oznako “javni natečaj –
pločnik Križevci”, na naslov Sklad stavbnih
zemljišč Občine Ljutomer, Vrazova ul. 1,
9240 Ljutomer.

9. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.

10. Odpiranje ponudb bo eno uro po iz-
teku roka o predaji ponudb v prostorih sejne
sobe Občine Ljutomer.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Ljutomer

Št. 25/14-97 Ob-1292

Narodna galerija Puharjeva ulica 9, Ljub-
ljana, Slovenija, objavlja na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro najboljšega ponudnika

oblikovalskih storitev za narodno
galerijo na podlagi obstoječe celostne

grafične podobe
1. Predmet razpisa je izbira najkakovost-

nejšega ponudnika za idejno zasnovo, iz-
vedbo in vodenje celostne vizualne predsta-
vitve Narodne galerije v letu 1997/98.

Obseg ponujenih uslug:
a) idejne rešitve za postavitev razstav,
b) grafično oblikovanje in organizacijo

tiska.
2. Potrebne podatke dobijo ponudniki na

sedežu Narodne galerije Ljubljana, Puhar-
jeva 9, pri Deanu Herendi, telefon
126-31-09 int. 203.

3. Orientacijska skupna vrednost inve-
sticije znaša 3,500.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je vezan na posa-
mezne razstave in projekte v skladu s pro-
gramom Narodne galerije za leto 1997.

5. Ponudbe morajo vsebovati: firmo ozi-
roma ime in sedež ponudnika,

– dokumente o registraciji,
– finančne podatke (BON-1, BON-2,

BON-3),
– ponudbene cene po popisu za vse sto-

ritve in ugodnosti, ki jih nudi naročniku,
– vzorec pogodbe,
– način zavarovanja pogodbenih obvez-

nosti,
– izjavo o fiksnosti cen,
– plačilne pogoje,
– navedbo pooblaščenih oseb za dajanje

informacij in drugo.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudni-

ka:
– celovitost ponudbe (obseg in finančno

ovrednotenje celotnega projekta),
– idejna zasnova,
– reference na podobnih projektih,
– plačilni pogoji in druge ugodnosti.
7. Pisne ponudbe z oznako ponudnika in

opozorilom “Ne odpiraj – Javni razpis”, z
navedbo Narodna galerija – Za oblikoval-
ske storitve, morajo ponudniki dostaviti na
Narodno galerijo, Puharjeva 9, Ljubljana v
15 dneh po objavi.

Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošilj-
ke, 15. dan po objavi tega razpisa do 10. ure.

8. Ponudbe bo na dan po preteku tega
roka odprla komisija za odpiranje ponudb,
ob 12. uri.

Nepravočasno in nepravilno opremlje-
nih oziroma oddanih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
Pooblaščeni zastopniki lahko prisostvujejo
pri odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
biri najugodnejšega ponudnika v 15 dneh.

Narodna galerija

Ob-1290

Center za usposabljanje invalidnih otrok
“Janka Premrla-Vojka” Vipava, Vojkova 33,
Vipava, objavlja

javni razpis
za nabavo kombibusa

1. Naročnik: Center za usposabljanje in-
validnih otrok “Janka Premrla-Vojka” Vi-
pava, Vojkova 33, Vipava.

2. Predmet razpisa: kombibus (oziroma
mini-bus).

3. Zahteve: – število sedežev: do 22 (od
tega prostor za 3 invalidske vozičke):

– prostornina motorja: min 6.000 ccm,
– moč motorja: min 170KM,
– klima naprava z dodatnim gretjem,
– atermična stekla,
– zagotovljen servis,
– možnost zamenjave staro za novo.
4. Orientacijska vrednost: 18 mio SIT.
5. Dobavni rok: 3–6 mesecev.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejša od 30 dni pred zaključkom razpisa,
– vzorec pogodbe z vključenimi zahteva-

mi iz 3. točke ter ponudbenim predračunom,
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– navedba kontaktne osebe ponudnika,
– prospektni material z naslovom servi-

sa.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– rok dobave in garancija,
– reference ponudnika.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprtih kuvertah na naslov: Center za uspo-
sabljanje invalidnih otrok “Janka Premr-
la-Vojka” Vipava, Vojkova 33, Vipava, z
oznako “Ne odpiraj – za razpisno komisijo
– nabava kombibusa”.

Ponudbe je treba poslati priporočeno po
pošti ali vročiti osebno v tajništvu Centra
proti potrdilu. Na zadnji strani kuverte mo-
ra biti razvidna firma in sedež ponudnika.

Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v skla-
du z zahtevami tega razpisa, bo komisija
zavrnila kot neveljavne (prejete prepozno
ali nepravilno označene).

Neveljavne ponudbe bodo vrnjene po-
nudnikom.

9. Pojasnila ali dodatne informacije v
zvezi z razpisom pošljite v pisni obliki na
naslov: Center za usposabljanje invalidnih
otrok JPV Vipava, Vojkova 33, 5271 Vipa-
va.

10. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

11. Odpiranje ponudb bo 7 dni po prete-
ku roka za oddajo v Centru JPV Vipava.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 8
dneh po odpiranju ponudb.

Center za usposabljanje invalidnih
otrok Janka Premrla-Vojka

Vipava

Št. 97/030 Ob-1293

Javni razpis
za postavitev stalne muzejske zbirke –

III. faza Pokrajinskega muzeja v Murski
Soboti

1. Naročnik del je Pokrajinski muzej
Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, Mur-
ska Sobota.

2. Predmet razpisa so zaključna dela po-
stavitve stalne muzejske zbirke.

3. Orientacijska vrednost del je
14,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: do konca julija 1997.
5. Dokumentacijo in dodatne informaci-

je dobijo ponudniki na sedežu Pokrajinske-
ga muzeja Murska Sobota, Trubarjev dre-
vored 4.

6. Merila za izbiro najugodneješga po-
nudnika so dokazilo o registraciji, kvaliteta,
reference, rok izvedbe, garancijski roki,
usklajenost predloga ponudbe III. faze pro-
jekta s I. in II. fazo projekta, vzorec pogod-
be s ponudbenim predračunom. Naročnik ni
dolžan izbrati ponudbe, ki vsebuje najnižjo
ceno.

7. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako Ponudba – Stalna muzejska
zbirka – Ne odpiraj! je treba dostaviti na
naslov Pokrajinski muzej Murska Sobota,
Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota.

8. Odpiranje ponudb bo dan po izteku
razpisa ob 12. uri v prostorih Pokrajinskega
muzeja  Murska  Sobota,  Trubarjev  drevo-
red  4.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa in o
izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni
v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pokrajinski muzej
Murska Sobota

Št. 38/97 Ob-1294

Na podalgi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska ulica 2, Zagorje
ob Savi objavlja

javni razpis
za demontažo objekta drobilnice in
mostu transporterja na seperaciji

Rudnika Zagorje
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Grajska ulica 2, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: demontaža drobilni-

ce in mostu transporterja (jekleni del) na
separaciji rudnika Zagorje.

3. Lokacija: Separacija Rudnika Zagorje
v zapiranju, d.o.o.

4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno

Postopek rušenja (demontaže) objekta
predvideva demontažo strešne kritine, žle-
bov in strelovoda, demontažo fasadnih
plošč, demontažo elementov glavne nosilne
konstrukcije objekta ter strešnih leg, med-
etažnih konstrukcij, stopnic, nosilcev fasa-
de in ograj ter mostu transporterja.

Vsa demontirana oprema se transportira
in skladišči na platoju separacije Zagorje
(H=50 m). Tlorisne dimenzije objekta zna-
šajo 18*15m, višina objekta pa je 16 m.

Skupna teža konstrukcije in fasadnih ele-
mentov je ca. 200 ton, ovkirna cena ome-
njenih del pa znaša 25,000.000 SIT.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik naj ponudi kompletno iz-

vedbo razpisanih del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,

ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

3. Da ne pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik na-
piše v posebni prilogi.

4. Ponudba mora biti izdelana po posa-
meznih postavkah ter ločena po posamez-
nih vrstah del.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim skle-
njena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo do-

kumentacijo na sedežu razpisovalca proti pla-
čilu 10.000 SIT (št. ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.) kjer lahko
pridobijo tudi vse eventualno potrebne dodat-
ne informacije (kontaktna oseba je teh. vodja
strojne službe Danilo Hudi, tel. 0601/64-100).

V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– potrjene reference,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno in projekt-
no dokumentacijo ter trenutno razpoložljiva
sredstva,

– lastna presoja komisije.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala

naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno za posamezne

vrste materiala,
4. rok izdobave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti

starejša od 30 dni,
7. ponudbi mora biti priložena naslednja

ponudbena dokumentacija:
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del.
Ponudbe morajo biti dostavljene do 30

dne do 11. ure po objavi v Uradnem listu RS
na naslov:  Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ulici 2, Zagorje ob Savi, tride-
seti dan ob 12. uri po objavi v Uradnem
listu RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Demontaža
objekta drobilnice in mostu transporterja)”.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudni-
ku Zagorje v zapiranju, d.o.o., tel.
0601/64-100, Hudi Danilo.

Komisija za oddajo del pri
Rudniku Zagorje v zapiranju

Št. 1/13-97-II/1 Ob-1295

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavlja Komunalno podjetje
Komunala Kočevje

javni razpis
za izgradnjo fekalne postaje na

Centralni čistilni napravi Kočevje
1. Investitor: Komunalno podjetje Ko-

munala Kočevje, Tesarska ul. 10, Kočevje.
2. Predmet razpisa: izgradnja fekalne po-

staje na centralni čistilni napravi Kočeje.
3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-

kumentacijo dobijo ponudniki v času razpi-
sa med 8. in 10. uro na Komunali Kočevje,
Tesarska 10, Kočevje.
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Vse dodatne informacije so na voljo na
tel: 061/852-395 Klepec Bojana ali
061/851-260 Drobnič Nevenka.

4. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

5. Ponudba mora obsegati vse elemente
zahtevane po odredbi o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
in skladno z razpisnimi pogoji.

6. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del: začetek del takoj po podpisu pogodbe,
končanje del (vključno z uspešnim tehnič-
nim pregledom del) v roku treh mesecev.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– pogoji možnega kreditiranja,
– usposobljenost,
– zagotovljen pooblaščen servis.
8. Rok za oddajo ponudbe: ponudbe mo-

rajo prispeti na naslov ponudnika do vključ-
no 12. 5. 1997 do 8. ure na naslov Komunal-
no podjetje Komunala Kočevje, Tesarska
ul. 10., 1330 Kočevje. Ponudba mora biti
posredovana v zaprti kuverti z oznako “Po-
nudba za izgradnjo fekalne postaje – Ne
odpiraj” in nazivom ponudnika.

9. Investitor ni dolžan oddati dela najce-
nejšemu ponudniku. Pridržuje si pravico, da
dela ne odda nobenemu ponudniku.

10. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo 12. 5. 1997 ob 9. uri v prostorih Komu-
nale Kočevje, Tesarska 10, Kočevje.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Komunala Kočevje

Št. 90/97 Ob-1296

Na podlagi uredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Prostovoljno
gasilsko društvo Ptuj, Natašina pot 1/a

ponovni javni razpis
za nadgradnjo gasilskega kombiniranega

vozila
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Ptuj, Natašina pot 1/a.
2. Predmet razpisa: nadgradnja gasilske-

ga kombiniranega vozila na podvozju TAM
190 T 15 ŠK ODG, 4+4 z naslednjimi last-
nostmi:

– rezervoar za vodo iz nerjavečega ma-
teriala 2,500 – 3.000 l,

– visokotlačna črpalka Rosenbauer,
– navijak z gumi cevjo 30 m,
– prostori za penilno sredstvo v tipizira-

ni plastični embalaži, gasilno opremo (di-
halni aparati, rezervne jeklenke, električni
agregat, gasilske cevi, ročnike in ostalo
manjšo gasilsko opremo in orodje).

3. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– dokazilo o boniteti BON 1, BON 2,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– najkrajši rok izdelave,
– garancija.

5. Ponudba mora prispeti na naslov: Pro-
stovoljno gasilsko društvo Ptuj, Natašina pot
1/a, 2250 Ptuj, do vključno 10. dne po obja-
vi v Uradnem listu RS, do 12. ure v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba”.

6. Odpiranje ponudb bo 10. dne po obja-
vi javnega razpisa v Uradnem listu RS, ob
13. uri v pisarni Prostovoljnega gasilskega
društva Ptuj, Natašina pot 1/a.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

8. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije v Prostovoljnem gasilskem druš-
tvu Ptuj, tel. 062/771-123 ali faks
062/771-123 v dopoldanskem času.

Prostovoljno gasilsko društvo
Ptuj

Ob-1297

Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
zbiranja ponudb za obnovo talne cestne

signalizacije na javnih mestnih
prometnih površinah v Kopru in

Ankaranu ter lokalnih cestah v Mestni
občini Koper

Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Naročnik objavljenih del je Mestna ob-

čina Koper.
2. Predmet razpisa je obnova talne (hori-

zontalne) signalizacije na javnih mestnih
prometnih površinah in lokalnih cestah v
občini.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 9,500.000 SIT.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu Urada za gospodarske
javne službe in promet, Verdijeva 6, Koper,
soba 206, in sicer vsak delovnik od 8. do 12.
ure, kjer je možen tudi vpogled v razpisno
dokumentacijo.

5. Razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti po vplačilu stroškov za gradivo v
višini 10.000 SIT na žiro račun Mestne ob-
čine Koper št. 51400-845-20561. Stroškov
za plačilo razpisne dokumentacije se ne vra-
ča.

Vsa morebitna pojasnila k razpisni do-
kumetnaciji se dobijo na istem naslovu ali
po telefonu 066/446-246, kontaktna oseba
je Klinar Raf.

5. Predvideni rok izvajanja del je maj-ju-
nij 1997.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

7. Ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji
ponudniki predajo v zaprti kuverti, ki naj bo
pravilno opremljena z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za obnovo talne signalizacije” in
imenom ponudnika, na naslov Mestna obči-
na Koper – Urad za gospodarske javne služ-
be in promet, Verdijeva 10, soba št. 206,
najkasneje petnajsti dan od objave v Urad-
nem listu RS, do 12. ure. Istega dne, ob 13.
uri, se bo pričelo tudi javno odpiranje pra-
vočasno prispelih in pravilno opremljenih
ponudb.

8. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno
ali ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena pošiljatelju.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Koper

Št. 363-2/96 Ob-1298

Javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških
in instalacijskih del za ureditev dvorane

ob objektu CKŽ 11 v Krškem
1. Naročnik: Center za socialno delo

CKŽ 11 Krško.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

ureditev dvorane ob objektu CKŽ 11 v Kr-
škem.

Orientacijska vrednost del je ca
5,000.000 SIT.

3. Lokacija objekta: Center za socialno
delo Krško, Cesta krških žrtev 11.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo po predhodnem dogovoru v
roku 7 dni po objavi razpisa v Uradnem
listu RS na naslovu Center za socialno delo,
Krško CKŽ 11, 8270 Krško.

Na istem naslovu bo v času na vpogled
sama dvorana.

Za dvig dokumentacije je potrebno pla-
čilo nepovratnih sredstev v višini 5.000 SIT
na žiro račun št. 51600-603-30923 pri Agen-
ciji za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje – podružnica Krško, Cesta 4. julija
42, Krško.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som dobijo ponudniki na Elite d.o.o. Krško,
projektiranje, urbanizem, inženiring, Cesta
krških borcev 53, tel. 22-445 in 21-688.

Razpisana dela se bodo izvajala izključ-
no po projektni dokumentaciji.

5. Rok: predviden rok začetka gradnje:
maj 1997.

Rok dokončanja: junij 1997.
6. Investitor si pridrži pravico določiti

eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga, glede na razpoložljiva sredstva.

Ponudnik nima pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.

7. Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni predračun s skupno rekapi-

tulacijo,
– naziv in točen naslov ponudnika,
– potrdilo o registraciji,
– poimenski spisek izvajalcev in podi-

zvajalcev,
– seznam referenc na podobnih delih,
– operativni terminski plan izvajanja del,
– opredelitev načina obračuna ponujenih

del,
– izjava ponudnika, da v zadnjih treh me-

secih ni imel blokiranega žiro računa,
– osnutek pogodbe.
8. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena, način plačila, fiksnost

cen,
– kompletnost ponudbe in reference na

podobnih delih,
– garancija za opravljena dela,
– roki izvedbe,
– opcija ponudbe,
– prepozno prispele ponudbe bodo vr-

njene neodprte.
Naročnik si pridrži pravico, da ne izbere

najcenejšega ponudnika, ter da z najugod-
nejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, ne
glede na razloge.

9. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj!”
Ponudba za ureditev dvorane ob objektu
CKŽ 11 v Krškem.
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10. Rok za oddajo ponudbe je 10. dan po
objavi v Uradnem listu RS do 9. ure.

11. Odpiranje ponudb bo uro po poteku
roka za oddajo ponudb.

Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpi-
ranju ponudb morajo pred odpiranjem pred-
ložiti pisna pooblastila.

12. O izbiri bodo ponudniki pisno sezna-
njeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Center za socialno delo Krško

Ob-1299

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju 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), odrebe o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94), Občina Radovljica v sode-
lovanju z Zavodom za gozdove Slovenije,
OE Bled objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Radovljica v letu 1997

1. Naročnik: Občine Radovljica.
2. Predmet razpisa:
a) Ročna cestarska dela zajemajo ročna

čiščenja cestnih odvodnikov oziroma draž-
nikov, čiščenja cevnih in ploščatih propu-
stov, ročne izkope koritnic in prečnih kana-
lov, ročno posipanje cestišča, urejanje bre-
žin in vzdrževanje objektov na gozdnih ce-
stah.

b) Strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gredanje in prifiliranje cestišča, valjanje ce-
stišča, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozd-
nih cestah.

Za vsa dela pod točko a in b bo izbran en
ponudnik.

3. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago do petka 18. 4. 1997 na Zavodu
za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljan-
ska cesta 19, Bled, Odsek za gozdne pro-
metnice in tehnologijo pri Andreju Klinar-
ju, dipl. inž.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 5.000 SIT na žiro račun Zavo-
da za gozdove Slovenije, številka žiro raču-
na 50106-603-00-54908.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 5,800.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan, glede na pridobi-
tev sredstev (sredstva iz državnega proraču-
na, pristojbine). Izbran izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpoložlji-
vimi sredstvi. Zaključek del je v letu 1997.
Dela se izvajajo po kvantalnih operativnih
planih.

6. Plačilni pogoji v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96).

7. Ponudba mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– cenik razpisanih del po enotah mere,
– skupna vrednost razpisanih del,
– seznam lastne mehanizacije,
– osnutek pogodbe,
– ostale ugodnosti.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti

oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– cene razpisanih del po enotah mere,

skupna vrednost razpisanih del,
– strojne in delovne kapacitete,
– plačilni pogoji, fiksnost cen in druge

ugodnosti.
9. Ponudbe za javni razpis predložite do

28. 4. 1997 do 12. ure v tajništvu Občine
Radovljica, Gorenjska c. 19, v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj” javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozd-
nih cestah Občine Radovljica. Na ovojnici
mora biti naslov ponudnika.

10. Odpiranje ponudb bo javno v prosto-
rih Občine Radovljica – mala sejna soba
dne 28. 4. 1997 ob 12. uri.

11. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni pismeno.

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Bled

Občina Radovljica

Ob-1314

Komunalno podjetje Velenje, Koroška
37b, Velenje, na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja:

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo sanacije in rekonstrukcije:
A. vodovoda s priključki na Graško-

gorski, Šmarški in Prisojni cesti v Vele-
nju.

B. kanalizacija s priključki na Graško-
gorski cesti v Velenju.

1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-
nje, Koroška 37b, Velenje.

2. Naziv objekta:
A) Sanacija in rekonstrukcija vodovoda

s priključki na Graškogorski, Šmarški in Pri-
sojni cesti v Velenju.

B) Sanacija in rekonstrukcija kanaliza-
cije s priključki na Graškogorski cesti v Ve-
lenju.

3. Predmet razpisa del je izvedba:
A) zamenjave dotrajanega vodovoda,

delno neustreznih profilov v skupni dolžini
ca. 1269 m in sanacija 86 hišnih priključkov
v skupni dolžini 1395 m,

B) rekonstrukcije kanalizacije UKC DN
400 v skupni dolžini L=420 m, ter preveza-
ve obstoječih hišnih priključkov v jaške jav-
nega kanala – UKC DN 200 L=180 m.

Razpisna dela zajemajo vsa zemeljska,
montažna in gradbena dela z vsemi priprav-
ljalnimi in zaključnimi deli.

4. Lokacija: razpisana dela se bodo izva-
jal na severno-vzhodnem delu Velenja in
sicer na Graškogorski, Šmarški in Prisojni
cesti.

5. Orientacijska vrednost: A) Vodovoda
s priključki na Graškogorski, Šmarški in Pri-
sojni cesti v Velenju – 65,000.000 SIT,

B) Kanalizacija s priključki na Graško-
gorski cesti v Velenju – 32,000.000 SIT.

6. Rok za pričetek in dokončanje del:
predviden rok pričetka del je 2. junij 1997,
rok dokončanja del določi ponudnik, ven-
dar najkasneje do 15. 9. 1997.

7. Merila za izbiro ponudnika:
a) celovitost ponudbe,
b) najugodnejša ponudbena cena,
c) rok izvedbe, kakovost terminskega

plana – po postavkah iz popisa,
d) najugodnejši finančni pogoji,
e) možnost kreditiranja,
f) potrjene reference od investitorjev,
g) druge morebitne prednosti ponudni-

ka,
h) kadrovska struktura podjetja in ekipe

za izvedbo del,
i) redalnost ponudbenih elementov.
8. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-

sno dokumentacijo je mogoče dvigniti 17.
in 18. 4. 1997 od 10. do 13. ure na Komu-
nalnem podjetju Velenje, Tehnični sektor,
Koroška 37b, Velenje pri Miri Kokot (tel.
063/856-251).

Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
predložitev:

a) pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije,

b) veljavna registracija ponudnika,
c) odločbe o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje razpisanih del,
d) dokazilo o plačilu razpisne dokumen-

tacije v vrednosti 20.000 SIT na žiro račun
naročnika 52800-601-46145.

9. Rok za oddajo ponudbe: ponudbi je
potrebno dostaviti do 12. 5. 1997 do 10. ure
na naslov: Komunalno podjetje Velenje,
p.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje (v
roke Miri Kokot) v zapečatenih ovojnicah z
oznako:

A) “Ne odpiraj – ponudba Vodovod
Graškogorska, Šmarska, Prisojna”,

B) “Ne odpiraj – ponudba Kanalizacija
Graškogorska”.

Opomba: Ponudbi naj bosta ločeni!
10. Odpiranje ponudb: ponudbe bomo

odpirali v ponedeljek, dne 12. 5. 1997 ob
11. uri v sejni sobi Komunalnega podjetja
Velenje, Koroška cesta 37b, Velenje.

Ponudnike bomo o izboru obvestili pi-
sno, v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Komunalno podjetje Velenje

Ob-1315

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Krško

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo sanacije parketa v telovadnici

OŠ Podbočje
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: sanacija parketa v

telovadnici OŠ Podbočje.
3. Orientacijska cena: 9,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: do konca maja.
5. Merila za izbiro: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, fi-
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nanciranje izgradnje, kompenzacija, fik-
snost cen, rok izvedbe in reference s po-
dročja del, realnost ponudbe, dodatne ugod-
nosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register so-

dišča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek
iz registra obrti, iz katerega je razvidna de-
javnost ponudnika, odločbo o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti,

– potrjene obrazce BON 1 in BON 2
ozrioma BON 3, ne starejše od 30 dni, sa-
mostojni podjetniki pa davčno napoved za
preteklo leto in potrdilo banke o povpreč-
nem stanju na žiro računu za obdobje zad-
njih treh mesecev,

– ceno za izvedbo del z vključenim pro-
metnim davkom,

– cenik posameznih storitev oziroma po-
nudbeno ceno na enoto,

– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,

– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-
nih podobnih delih ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– število strokovnega kadra v rednem de-
lovnem razmerju, ki bo neposredno odgo-
voren za izvajanje del,

– spisek lastne strojne kapacitete,

– spisek morebitnih podizvajalcev z na-
vedbo njihovega deleža udeležbe,

– dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-
nega materiala,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– datum do katerega velja ponudba,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora

ponudnik priložiti akceptni nalog, ki glasi
na 10% ponujene vrednosti in pooblastilo
za vnovčitev, samostojni podjetniki pa me-
nico z navedbo domicilata.

V primeru, da ponudnik ni izbran se mu
akceptni nalog (menica) vrne.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

2. Ponudbo  z  oznako  “Sanacija  par-
keta, telovadnica OŠ Podbočje – ne odpi-
raj” je potrebno dostaviti v zapečateni ku-
verti najkasneje do 23. 4. 1997 na Občino
Krško, oddelek za družbene dejavnosti,
CKŽ 14.

Odpiranje ponudb bo 28. 4. 1997 ob 11.
uri v sejni sobi E Občine Krško.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v roku sedmih dni po objavi v Urad-
nem listu RS, od 8. do 11. ure, na Oddelku
za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ
14. Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije pri Zdravku Pilipoviču, tel (0608)
22-771.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Št. 44/97 Ob-1316

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in odloka o
lokalnih gospodarskih javnih službah
(MUV, št. 29/95) Občina Šentilj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje del na
vzdrževanju zelenic, parkirišč in ostalih

javnih površin, avtobusnih postaj,
pobiranju komunalne takse pri katerih

je investitor Občina Šentilj s
proračunskimi sredstvi

1. Splošni podatki: investitor Občina
Šentilj, Šentilj 69.

2. Predmet razpisa: oddaja rednih vzdr-
ževalnih del na javnih površinah.

3. Lokacija: urbanizirana naselja v Ob-
čini Šentilj.

4. Obseg del:
– vzdrževanje MMP Šentilj,
– pobiranje komunalne takse in varovanje,
– vzdrževanje javnih površin na območ-

ju KS Šentilj,
– vzdrževanje javnih površin na območ-

ju KS Ceršak,
– vzdrževanje javnih površin na območ-

ju KS Sladki vrh,
– vzdrževanje javnih površin na območ-

ju KS Velka,
– vzdrževanje pokopališča v Šentilju,
– vzdrževanje pokopališča na Zg. Velki.
5. Na razpis se lahko prijavijo strokovno

usposobljeni ponudniki v 15 dneh, vključno
od dneva objave razpisa na naslov: Občina
Šentilj, Šentilj 69, z oznako “razpis – vzdr-
ževanje kuverta 1, Ne odpiraj”; “razpis –
vzdrževanje – kuverta 2, Ne odpiraj”.

6. Kuverta št. 1 mora vsebovati:
– ustrezno odločbo ponudnika in koope-

rantov za opravljanje tovrstnih storitev. Za
pobiranje komunalne takse odločbo o pode-
litvi licence za fizično varovanje (Ur. l. RS,
št. 32/94),

– reference za opravljanje razpisanih del,
– bruto cene storitev delovne sile strojev

in naprav,
– opcijo ponudbe – min 30 dni,
– izjavo ponudnika in kooperantov za ka-

kovostno opravljanje del,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen z lo-

kacijami, ki so predmet razpisa,
– izjavo, da si bo ponudnik, v primeru,

da bo izbran priskrbel dovolilnice za giba-
nje v obmejnem pasu za območja za katera
je to potrebno,

– izjavo ponudnika, v primeru da bo iz-
bran, o podpisu pogodbe najkasneje v roku
30 dni od dneva sprejema obvestila o izbiri,

– navedbo segmentov razpisne doku-
mentacije za katere se ponudnik prijavlja.

7. Kuverta št. 2 mora vsebovati:
– ponudbo na originalu razpisne doku-

mentacije,
– sprecifikacijo po posameznih segmen-

tih – območjih.
8. Razpisno dokumentacijo dvignejo po-

nudniki na sedežu Občine Šentilj, vsak dan
od 8. do 12. ure in sicer s potrdilom o plači-
lu materialnih stroškov izdelave razpisne do-
kumentacije v višini 4.000 SIT pri blagajni
Občine Šentilj.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– popolna vsebina kuverte št. 1,
– reference na razpisanih delih,
– poznavanje območij razpisa,
– plačilni pogoji (po izstavljenih meseč-

nih situacijah – v min. roku 30 dni od dneva
izstavitve),

– ponudbena cena,
– strojna opremljenost ponudnika za raz-

pisana dela,
– geografska oddaljenost ponudnika in

kooperantov od posameznih območij, razen
za pobiranje komunalne takse in varovanje,

– kompletnost ponudbe.
Investitor si pridržuje izbrati več ponud-

nikov ali nobenega, na podlagi meril, glede
na segmente ali dele segmentov razpisne
dokumentacije.

Odpiranje ponudb bo naslednji delovni
dan po preteku razpisnega roka ob 12. uri v
prostorih Občine Šentilj.

Odpiranju ponudb lahko prisostvujejo
predstavniki ponudnikov na podlagi pred-
hodne predložitve pooblastila.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb. Za
eventualne potrebne dodatne informacije se
obrnite na Občino Šentilj – Oddelek za ko-
munalno gospodarstvo in okolje, Anžel Mi-
roslav; tel. 651-133.

Občina Šentilj

Št. 516-5/97-188 Ob-1301

Na podlagi 7. člena zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. l. RS, št. 9/92 in 13/93)v skladu z odred-
bo o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbo o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94). Mini-
strstvo za zdravstvo objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov

in projektov prevencije zasvojenosti
v letu 1997

1. Skladno z nacionalnim programom
preprečevanja zasvojenosti v RS namenja-
mo sredstva razpisa za sofinanciranje na-
slednjih skupin programov in projektov, ki
se že izvajajo ali bodo realizirani v letu
1997:

a) Epidemiološko raziskovalno razvojni
projekti

Sredstva razpisa so namenja projektom,
katerih cilj je ugotavljanje razširjenosti in
značilnosti uživanja drog med različnimi
starostnimi skupinami prebivalcev Sloveni-
je, z možnostjo kontinuiranega spremljanja
trendov oziroma evalvacija preventivnih in
terapevtskih programov, ki že potekajo v
Sloveniji.

Ministrstvo bo sofinanciralo do pet pro-
gramov in projektov.

b) Preventivni programi in projekti s pri-
marnim povdarkom na prevenciji zasvo-
jenosti

Sredstva razpisa so namenjena progra-
mom in projektom, katerih cilj je večja in-
formiranost, osveščanje ter sprememba
vzorcev vedenja, povezanega z uživanjem
drog, s poudarkom na programih zmanjše-
vanja škode.

Prednost bodo imeli projekti in progra-
mi, namenjeni visoko - rizičnim skupinam
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in mladim ter tisti, namenjeni zgodnjemu
odkrivanju uživanja drog ter zgodnji inter-
venciji na terenu.

Ministrstvo bo sofinanciralo do deset iz-
branih programov in projektov.

c) Programi zdravljenja in rehabilitacije
za zasvojene z drogami

Sredstva razpisa so namenjena progra-
mom zdravljenja in rehabilitacije, ki nepo-
sredno vključujejo uživalce nedovoljenih
drog  v  okviru  programov  življenje  brez
droge.

Prednost bodo imeli celostni programi in
projekti, ki imajo ustrezne strokovne refe-
rence, ki jih izvajajo nevladne organizacije
in sredstva potrebujejo za izvajanje konti-
nuitete svojega delovanja.

Ministrstvo bo sofinanciralo do pet iz-
branih programov zdravljenja in rehabilita-
cije.

č) Izobraževalno vzgojna in informa-
tivna gradiva s področja odvisnosti

Sredstva razpisa so namenjena publika-
cijam, ki se lahko uporabljajo v didaktične
namene  oziroma  so  informativnega  zna-
čaja.

Prednost bodo imela tista gradiva, ki
obravnavajo aktualno problematiko na po-
dročju odvisnosti v Sloveniji.

Ministrstvo bo sofinanciralo do deset
izbranih publikacij ter audio vizuelnih gra-
div.

2. Skupna okvirna vrednost razpisanih
sredstev je 10,000.000 SIT.

3. Prijave morajo vsebovati naslednje po-
datke:

a) Prijavitelj, odgovorna oseba za prija-
vitelja, številka telefona in faksa ter števil-
ka žiro računa.

b) Predstavitev dejavnosti, (opis vsebine
in oblike akcije oziroma gradiva) prijavite-
lja s priloženimi referencami.

c) Vsebinski, kadrovski, terminski in fi-
nančni elementi programa ali projekta z opre-
delitvijo populacije, ki je potencialni upo-
rabnik in/ali (so)ustvarjalec programa ali pro-
jekta (rok izvedbe, predvidene stroške  in
podrobno  finančno  konstrukcijo).

d) Strokovne in druge reference načrto-
valcev in neposrednih izvajalcev programa
in projekta.

4. Predloge za sofinanciranje bo preuči-
la posebna strokovna komisija, ki jo bo ime-
novalo ministrstvo za zdravstvo.

Merila za izbiro ponudb:
– reference izvajalca,
– vseslovenski značaj akcije oziroma

gradiva,
– usklajenost z obstoječimi nacionalni-

mi prioritetami, programi in akcijami,
– inovativnost in izvirnost,
– kakovost in učinkovitost,
– stroški akcije oziroma gradiva.
5. Razpis traja 30 dni od objave v Urad-

nem listu RS.
Javno odpiranje kuvert bo 14. 5. 1997 ob

10. uri v veliki sejni sobi ministrstva za
zdravstvo.

6. Izbor bo opravila komisija iz 4.točke
v roku 30 dni po zaključku razpisa.

7. Prijave naj prijavitelji pošljejo ali pri-
nesejo osebno v zaprti kuverti s pripisom:
“Ne odpiraj - razpis za prevencijo za-
svojenosti” na naslov: Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5.

Na naslovni strani mora biti jasno razvi-
den prijavitelj programa ali projekta.

8. Rezultati razpisa bodo objavljeni v in-
formativnem Biltenu Ministrstva za zdrav-
stvo.

9. Na podlagi sklepa komisije iz 4. toč-
ke razpisa bo Ministrstvo za zdravstvo
sklenilo pogodbo o sofinanciranju z izbra-
nimi izvajalci, upoštevaje splošne pogoje,
ki  veljajo  za  uporabnike  sredstev  prora-
čuna RS.

Pogodbe se bodo podpisovale z izvajalci
takoj po sprejetju državnega proračuna za
tekoče leto. V primeru dolgoročnejših akcij
bomo vsebinsko in finančno realizacijo do-
ločali z letnimi pogodbami.

10. Ponudniki se lahko prijavijo na raz-
pis samo na osnovi izpolnjenega obrazca
DRO-MZ, ki je na razpolago v vložišču mi-
nistrstva v I. nadstropju, soba št. 22 vsak
delavnik med 8. in 16. uro.

Ministrstvo za zdravstvo

Ob-1317

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter poslov-
nika o delu Mestnega sveta in Mestne obči-
ne Ptuj in poslovnika o delu Občinskega
sveta občine Destrnik-Trnovska vas objav-
ljata Mestna občina Ptuj in Občina Destr-
nik-Trnovska vas

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izgradnjo vodovoda Grajenščak–
Jiršovci, Gomila, Krčevina pri Vurberku

A) Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj in Ob-

čina Desternik-Trnovska vas.
2. Predmet razpisa: gradnja vodovoda

Grajenščak–Jiršovci, Gomila, Krčevina pri
Vurberku.

Objekt se bo gradil po tehnični doku-
mentaciji št. 47-17-10-96:

– od septembra 1996 (strojni del),
– od oktobra 1996 (gradbeni del),
– od decembra 1996 (elektroinšt.), ki jo

je izdelala Projekta inženiring Ptuj in loka-
cijskim dovoljenjem št. 351-774/95-4-FO z
dne 5. 12. 1996.

3. Projektantska vrednost objekta:
– cevovodi (12.030 ml) – 72,877.250

SIT,
– vodohrani in prečrpališča gradbeno

obrtniški del – 34,605.890 SIT,
– vodohrani in prečrpališča elektro del –

19,900.000 SIT.
Skupaj: 127,381.140 SIT.
4. Lokacija objekta:
– cevovodi: Grajenščak, Jiršovci, Gomi-

la, Krčevina pri Vurberku,
– vodobrani: Placarski vrh, Kozjak,
– prečrpališča: Rabeljčja vas, Placarski

vrh, Kozjak.
5. Razpisna dokumentacija: popis del s

količinami je na voljo pri Tonetu Purgu v
Mestni  občini  Ptuj,  Oddelek  za  okolje,
prostor  in  gospodarsko  infrastrukturo,
Ptuj,  Mestni  trg  1/III,  kjer  je  tudi
projektna  dokumentacija,  vendar  samo
na  vpogled.

6. Rok za pričetek del: 1. junij 1997.
7. Rok za dokončanje del: 1. junij 1998.
B) Plačilni pogoji:

1. Plačilo po mesečnih situacijah, potr-
jenih s strani nadzorne službe.

C) Kriteriji za izbiro ponudbe:
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena

do konca gradnje po metodi “ključ v roke in
odpoved 637. člena ZOR,

– kvaliteta dodelanosti in natančnosti po-
nudbe,

– reference,
– garancija za doseganje roka,
– daljši garancijski rok,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh le-

tih,
– predstavitev prednosti za katere ponud-

nik smatra, da jih ima pred konkurenco,
– druge ugodnosti ponudnika.
D) Ponudba mora biti izdelana na način,

ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) s prilo-
ženimi naslednjimi izjavami:

– izjava, da so pregledali tehnično doku-
mentacijo, ter da imajo oziroma nimajo pri-
pomb nanjo,

– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rali stroške za ureditev deponij in zavarova-
nje gradbišča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da se strinjajo s pogoji investi-
torja,

– opcija ponudbe mora trajati dva me-
seca.

Ponudbeniki sestavijo ponudbeni predra-
čun po predloženih projektantskih popisih
materiala in del iz projektov navedenih pod
2. točko.

Ponudbeniki lahko ponudijo tudi delne
predračune, in sicer za:

1. Preddela in gradbena dela po popisu
iz projekta Vodovod Grajenščak–Jiršovci–
Gomila–Krčevina, zunanji vodovod, št.
47-17-10-96 v septembru 1996.

2. Montažna dela po popisu iz projekta
Vodovod Grajenščak–Jiršovci–Gomila–Kr-
čevina, Zunanji vodovod št. 47-17-10-96 v
septembru 1996.

3. Gradbena in obrtniška dela na vodo-
branu Placarski vrh in Kozjak po popisu iz
projekta Vodovod Grajenščak–Jiršovci–Go-
mila–Krčevina, gradbeni del št.
47-17-10-96, oktober 1996.

4. Elektroinštalacije v prečrpalnici Ra-
beljčja vas, Placarski vrh in Kozjak po po-
pisu iz projekta Vodovod Grajenščak–Jir-
šovci, Gomila, Krčevina, elektroinštalacije
št. 47-17-10-1996, december 1996.

E) Zaključek
Ponudbeno dokumentacijo je potrebno

dostaviti v 30 dneh od objave v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: Mestna obči-
na Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj v zapečateni
kuverti z oznako “ponudba – Ne odpiraj
Vodovod”.

Ponudbe se bodo odpirale naslednji de-
lovni dan po prispetju ponudb ob 12. uri v
prostorih Mestne občine Ptuj, Oddelka za
okolje, prostor in gospodarsko infrastruktu-
ro.

Če pride datum oddaje ponudbe ali odpi-
ranje ponudb na dela prost dan se šteje, za
oddajo ponudbe oziroma odpiranje ponudb
naslednji delovni dan.
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O izidu bomo ponudnike pismeno obve-
stili v roku 15 dni.

Investitorja si pridržujeta pravico naro-
čiti le del objekta, če jima finančna kon-
strukcija ne bi dovoljevala naročiti celotne-
ga objekta hkrati.

Mestna občina Ptuj
Občina Destrnik-Trnovska vas

Ob-1318

Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
na podlagi odredbe o postopku javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del

v Občini Trebnje
1. Investitor: Občina Trebnje.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava finega planuma na predhod-

no ustrezno pripravljeni tamponski podlagi,
dobava in polaganje BNOS v debelini 6 cm
(predvidena količina od 45.000 do
50.000 m2,

b) čiščenje obstoječega asfaltnega vo-
zišča, pobrizg z bitumensko emulzijo ter
dobava in polaganje AB-3 cm (predvidena
količina od 30.000 do 40.000 m2,

c) priprava podlage in izdelave asfaltne
mulde (AB 0-11) v širini 50 cm in debelini
6 cm (predvidena količina od 6.500 do
7.000 m),

d) čiščenje in pobrizg obstoječe asfaltne
podlage pri izdelavi mulde iz AB 0-5 v širi-
ni 50 cm in debelini 3 cm (predvidena koli-
čina 5.000 m).

Planirana dela se bodo izvajala na raz-
ličnih odsekih krajevnih in lokalnih cest v
Občini Trebnje, in sicer v času maj–decem-
ber 1997.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 80,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– registracija dejavnosti in potrdila o iz-

polnjevanju pogojev za izvajanje razpisanih
del,

– reference za opravljanje del, ki so pred-
met razpisa,

– ugodnosti, ki jih izvajalec ponuja na-
ročniku,

– jamstvo za kakovostno opravljeno de-
lo in ostale ugodnosti, ki bi lahko bistveno
vplivale na izvedbo razpisanih del,

– izvedba muld mora biti sočasna, oziro-
ma v kombinaciji strojnega (finišerskega)
polaganja asfalta na vozišču.

5. Razpisno dokumentacijo dobite pri
Tonetu Kastelicu, Goliev trg 5, Trebnje (tel.
068/44-040), med 7.30 in 11. uro, vsak de-
lovni dan. Kotizacija znaša 20.000 SIT in se
nakaže na ŽR 52120-630-40206, pred od-
dajo ponudbe.

6. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbe sprejemamo v zaprti kuverti na

naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Treb-
nje, z oznako “Ponudba – asfalt, Ne odpi-
raj”. Rok oddaje ponudb je 15. 5. 1997 do
13. ure.

7. Odpiranje ponudb bo 22. 5. 1997, ob
8. uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje,
Goliev trg 5.

Občina Trebnje

Št. 2/4-97 Ob-1319

Na podlagi zakona o izvajanju proraču-
na Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajanje 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) Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa, ki so v javnem interesu
v letu 1997

I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev, ustanovljena za

območje Mestne občine Koper,
– zavodi, zasebniki in druge organizaci-

je, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,

– vrtci, osnovne šole, poklicne šole, sred-
nje šole, višje strokovne šole in visokošol-
ski zavodi.

II. V letu 1997 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine
– interesno športno vzgojo predšolskih

otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
športne značke “Zlati sonček” in plavalne
tečaje,

– interesno športno vzgojo šoloobveznih
otrok v šolskih športnih društvih, ki imajo
značaj redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v
okviru programa športne značke “Zlati son-
ček”, tečaje plavanja, organizacijo in izved-
bo šolskih športnih tekmovanj.

2. Šport mladih, usmerjenih v kakovost-
ni in vrhunski šport, ki ima značaj rednega
športnega treniranja:

– dogovorjene programe individualnih in
kolektivnih športnih panog.

3. Športnorekreativna dejavnost odraslih
– športnorekreativne programe za odra-

sle,
– množične športno rekreativne akcije in

prireditve.
4. Področje skupnega pomena
– strokovno izpopolnjevanje športnih de-

lavcev,
– priznanja športnim delavcem in šport-

nikom,
– organizacijske storitve na nivoju občine.
III. Izbrane programe bomo sofinancira-

li na podlagi občinskih meril za financiranje
v letu 1997.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij, zavodov in društev,
ki so svoje programe izvajali že v letu 1996.

IV. Investicije in investicijska vzdrževa-
nja športnih objektov:

– sofinancirali bomo nujna investicijska
in vzdrževalna dela (predvsem na športnih
objektih, ki so v upravljanju Športne zveze
športnih društev in klubov).

V. Rok za prijavo programov je 15 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

VI. Prijave pošljite na naslov: Mestna
občina Koper, Urad za družbene dejavnosti,
Verdijeva 10, 6000 Koper, s pripisom “jav-
ni razpis - šport”.

Iz prijave mora biti razvidno:
– nosilec programa,
– izvajalec programa,
– kratek opis dosedanjega dela,
– vsebina programa in termin izvedbe,
– vrednost programa,
– viri financiranja in predvideni prora-

čunski delež.
VII. Izbor bo v 30 dneh po poteku roka

za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bomo

sklenili pogodbe.
Mestna občina Koper

Št. 26/97 Ob-1321

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Juršinci objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo odsekov

cest na demografskem območju Občine
Juršinci

Razpisno dokumentacijo dobite na sede-
žu Občine Juršinci, Juršinci 3/b, vsak de-
lovni dan. Strokovne informacije pa vam
posreduje Pavlica Milan, tel. 062/772-731
ali 772-739, vsak delovni dan od 8. do
10. ure.

Orientacijska vrednost del znaša
38,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pravi-
co določiti eventualno manjši obseg del od
razpisanega z ozirom na razpoložljiva sred-
stva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

Merila za izbiro ponudnika so: cena, re-
ference, rok izvedbe in strokovna usposob-
ljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis dostavite v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
vključno do 12. ure na sedežu Občine Jur-
šinci.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj, ponudba za obnovo odse-
kov cest na območju Občine Juršinci”.

Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri, v prostorih Občine Juršinci.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Juršinci

Št. 9/97 Ob-1322

Javni razpis
za izdobavo gasilske avtocisterne

GVC 24/50
1. Naročnik: Gasilsko reševalni center

Ajdovščina Tov. 3h Ajdovščina.
2. Predmet razpisa: izbira najboljšega po-

nudnika za izdobavo šasije in izdelavo nad-
gradnje za gasilsko avtocisterno GVC 24/50
z naslednjimi zahtevami:

– podvozje – pogon 4 × 2 moč motorja
270 - 340 KS, skupna teža maksimalno 16 t,
z ustreznim odgonom za visokotlačno čr-
palko in nosilnostjo za gasilsko nadgradnjo.
Zadaj diferencialna zapora, v kabini prostor
za dva sovoznika, vgrajene avtomatske ve-
rige, ABS,

– nadgradnja – vozilo za prevoz vode in
ljudi po tipizaciji GZ Slovenije – GVC
24/50, oziroma po DIN standardih 14530 z
TLF 24/50, z dodatnimi zahtevami,
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– cisterna iz nerjaveče pločevine za pre-
voz pitne vode, 5.000 l prostornine s prečni-
mi in vzdolžnimi prekati, merilec nivoja,
električnim grelcem, vstopno odprtino, pol-
nilnim priključkom ustrezno atestirana,

– gornji predali v boksih, kateri služijo
za pritrdišče opreme, morajo biti nameščeni
racionalno z možnostjo nagiba, rolete mo-
rajo imeti v kabini kontrolo odprto-zaprto,

– vrata spodnjih predalov naj služijo pri
odprtem stanju kot stopnica za lažji dostop
do gornjih predalov,

– v prednjih boksih prostor za dva dihal-
na aparata na izvlačljivih saneh in tri re-
zervne jeklenke,

– fiksna naprava za inpulzno gašenje z
jeklenko in 80 m cevjo, vgrajena v zadnjem
boksu,

– rezervoar za penilo v nerjaveči izvedbi
prostornine 300 l,

– v zadnjem levem stranskem boksu
vgraditi navijalko cevi in cev za visoki tlak
dolžine 60 m VT in VT ročnikom,

– v zadnjem desnem stranskem boksu
vgraditi navijalko in cev za visoki tlak dol-
žine 60 m VT in VT ročnikom,

– v zadnjem boksu vgraditi kombinirano
visokotlačno črpalko - NH 20 z dvema “B”
izstopoma, sesalnim “priključkom” in na-
peljavo za vodni top,

– streha pokrita z alu pločevino in ro-
bom proti odtekanju vode in z zabojem za
sesalne cevi in drugo opremo, pritrdišče za
alu lestev in trodelno raztezalno lestev, vod-
ni top,

– preklopnik v kabini in dodaten mikro-
fon z zvočnikom za delo z R/P pri strojniku,

– na levi strani spredaj vgradnja priključ-
ka za polnjenje komprimiranega zraka,

– na zadnji strani spodaj priključek za
polnilec akumulatorja,

– na sprednjem delu pritrditi reflektor
1000 wat (ali iskalni reflektor premera
250 mm), zadaj pri črpalki žaromet premera
130 mm,

– po višini pnevmatsko vodljiv drog z
žarometi 3 × 1000 W/220 V – 360 stopinj s
potrebnimi elektroinstalacijami za posamič-
na vklapljanja zadaj pri črpalki,

– prostor za vgradnjo prenosnega elek-
tričnega agregata 5 KW.

3. Rok dobave: devet mesecev po podpi-
su pogodbe.

4. Orientacijska vrednost naročila
21,000.000 SIT.

5. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika:
cena, kvaliteta, reference, dobavni rok,
ustrezni atesti.

Upoštevana bo kompletnost ponudbe.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika; dokazi-

la o registraciji, reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom, specificiranim po postavkah,
– dinamiko realizacije del; način obra-

čunavanja del in dinamiko plačil,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku (obročno odplačevanje, kredit, zamik
plačila),

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenje v zvezi s ponudbo,

– garancija na komletnost in kakovost.
8. Dodatna ponudba
Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite

na tel. 065/62482 pri Škrlj Bojanu ali Šapla
Borisu.

9. Dostava ponudb
Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprtih kuvertah osebno ali po pošti na na-
slov Gasilsko reševalni center Ajdovščina,
Tov. 3h, 5270 Ajdovščina, z oznako “Ne
odpiraj” – ponudba za AC – 16/50.

Skrajni rok za dostavo ponudb je deveti
dan po objavi v Uradnem listu RS do 8. ure.

10. Odpiranje ponudb bo deveti dan po
objavi v Uradnem listu RS v GRC Ajdovšči-
na ob 9. uri.

11. Odločitev o izboru
O izboru bodo ponudniki obveščeni v

roku 8 dni od odpiranja ponudb.
GRC Ajdovščina

Št. 1161/8 Ob-1323

Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi
26. člena statuta Mestne občine Ljubljane
(Ur. l. RS, št. 32/95 in 33/95) in 3. odstavka
9. člena navodila o pripravi investicijske
dokumentacije in spremljanju investicij (Ur.
l. RS, št. 71/96) ter v skladu s 7. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najboljše idejne rešitve
prenove Velike sejne dvorane na

Magistratu v Ljubljani, Mestni trg 1
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni svet, Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je pridobitev idejne re-

šitve prenove Velike sejne dvorane na Magi-
stratu v Ljubljani, s poudarkom na posodobi-
tvi prostora za nemoteno delo, tehnične opre-
me, izbiro ustrezne osvetlitve, ogrevnih teles
in prezračevanja ter obnovo sten, tlakov in
opreme, kot tudi skrbijo za nemoteno delo.

3. Prevzem dokumentacije: ponudniki
idejne rešitve prenove prevzame razpisno
dokumentacijo in prejme željene informaci-
je prvih 8 dni po objavi razpisa, in sicer na
delovni dan od 10. do 13. ure v prostorih
Mestnega sveta MOL, pri sekretarju Mest-
nega sveta, Mestni trg 1, Ljubljana, po pred-
hodnem dogovoru oziroma najavi. Ponud-
nik lahko dvigne razpisno dokumentacijo
po predložitvi dokazila o plačilu stroškov v
vrednosti 5.000 SIT in pooblastilu.

4. Vsebina in oblika ponudbe.
– arhitektonska rešitev ureditve dvorane

s pisno obrazložitvijo, skladna s smernica-
mi Ljubljanskega regionalnega zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine, s tlo-
risom, prerezom in pogledi v merilu 1:50,

– podrobnejša zasnova izvedbe sedeža
oziroma delovnega mesta v merilu 1:10,

– študija materialov in barv,
– zasnova osvetlitve, ogrevanja in pre-

zračevanja, predlog signalizacije glasoval-
nega sistema s potrebno računalniško pod-
poro in ozvočenja (zaželjen tudi aksonome-
tričen prikaz),

– predlog obnove sten,
– predračun stroškov preureditve za

gradbena, obrtniška, restavratorska in insta-
lacijska dela in opremo,

– rok priprave dokumentacije in pred-
hodna ocena rokov za izvedbo del,

– reference s podatkom o vrednosti po-
sameznih projektov,

– podpisane izjave in razpisni pogoji,
– v vseh ponudbah mora biti upoštevan

prometni davek,
– elementi 12. člena uredbe o postopku

za izvajanje javnega razpisa,
1. firmo oziroma ime ponudnika s statu-

som;
2. zahtevane reference;
3. vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom s prilogami:
– predračun del (po vrstah del, po po-

stavkah, po enoti, na ključ, celotno vred-
nost, itd.);

– podatke, na katerih temelji predračun;
4. način zagotavljanja in dokazovanja

kakovosti:
5. tekstualne predloge in razlage, pros-

pekte, utemeljitve, vzorce in drugo po lastni
presoji ponudnika;

6. navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahteve
naročnika v zvezi s ponudbo;

7. drugo dokumentacijo, ki je zahtevana
v razpisu;

– ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni ovojnici ustreznega formata in pravilno
označena: v levem zgornjem kotu naslov
naročnika, v levem spodnjem kotu pa na-
vedba predmeta razpisa z oznako: “Ne od-
piraj – javni razpis”. Vse s tiskanimi črka-
mi;

– tehnično poročilo.
5. Razpisna dokumentacija
– risbe dvorane iz arhiva mesta Ljublja-

na,
– projektna naloga,
– posebni razpisni pogoji, ki so obvezu-

joči in so sestavni del tega razpisa;
– v skladu z 11. členom odredbe o po-

stopku za izvajanje javnega razpisa mora
ponudnik plačati stroške razpisne dokumen-
tacije in razpisa v znesku 5.000 SIT na žiro
račun št. 50100-637-813-003, Sredstva za
delo MUO – Mestni svet.

6. Vrednost investicije je ocenjena na
35,000.000 SIT.

7. Predvideni roki: dela se bodo izvajala
še v letu 1997.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– kvaliteta zasnove oblikovanja preure-
ditve dvorane in tehničnih rešitev,

– racionalnost rešitve,
– skladnost oblikovnih rešitev in tehnič-

ne opreme,
– skladnost s smernicami Ljubljanskega

regionalnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine,

– usposobljenost ponudnika in sodelav-
cev za izvedbo tehnične dokumentacije in
reference,

– investicijska vrednost na podlagi
ovrednotenega predračuna ponudbenih del,

– rok izdelave in cena izdelave tehnične
dokumentacije za izvedbo,

– kompletnost ponudbe,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
9. Rok za oddajo ponudbe je 60. dan po

objavi razpisa, priporočeno po pošti ali
osebno v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis” na naslov Mestna
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občina Ljubljana, Mestni svet, Ljubljana,
Mestni trg 1.

10. Odpiranje bo javno in bo 65. dan po
objavi razpisa ob 12. uri v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Mestni trg 1 – Velika sej-
na dvorana.

11. O izbiri bo ponudnik obveščen sklad-
no z odredbo o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa.

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

Ob-1324

Občina Loška dolina objavlja na podlagi
91. člena 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)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo zajetja

pitne vode z globoko vrtino na območju
Kozarišče v Občini Loška dolina

I. Investitor: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2; Stari trg pri Ložu.

II. Predmet razpisa:
– izdelava 150 m globoke vertikalne vr-

tine v dolomitu za vgraditev jeklenih cevi
premera 219 mm do globine 60 m in filter-
nih cevi minimalnega premera 133 mm od
60 m do končne globine (prednost ima vrta-
nje z udarnim kladivom, predvideti mož-
nost vrtanja večje globine);

– cementiranje med steno vrtine in cevjo
od površine do globine 30 m;

– aktiviranje vrtine s kompresorjem v
trajanju 24 ur;

– izvedba črpalnega preiskusa v trajanju
48 ur s potopno črpalko Q min = 12 l/s;

– ureditev ustja vrtine (pokrov);
– kemijska skrajšana in mikrobiološka

analiza vode.
III. Obseg, velikost in vrsta del
Obseg dela je razviden iz razpisne doku-

mentacije, ki jo dobite na Občini Loška do-
lina ob plačilu 5.000 SIT na ŽR
50160-630-810337 Agencija za plačilni pro-
met Cerknica. Dokumentacijo lahko dvig-
nete v času od 14. 4. 1997 do 18. 4. 1997 na
Občini Loška dolina.

Orientacijska vrednost del je 3,000.000
SIT.

Okvirni termin za izvedbo je maj 1997.
IV. Pogoji za udeležbo
Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– reference za tovrstna dela z rezultati,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– BON 1, 2 ali 3,
– podpisan osnutek pogodbe.
V. Rok za dostavo ponudbe je do pone-

deljka 28. 4. 1997 do 9.30.
VI. Ostali pogoji
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek 28. 4.

1997 ob 10. uri na sedežu Občine Loška
dolina.

Ponudba  mora  biti  zapečatena  in  oz-
načena  “Ne  odpiraj”  -  “Ponudba  za
izdelavo  zajetja  pitne  vode  z  globoko
vrtino na območju Kozarišče v Občini Loš-
ka dolina”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 10 dni po odpiranju ponudb.

Ob-1325

Občina Loška dolina objavlja na podlagi
91. člena zakona o izvrševanju proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo zajetja

pitne vode z globoko vrtino na območju
Babno Polje v Občini Loška dolina
I. Investitor: Občina Loška dolina, Cesta

Notranjskega odreda 2; Stari trg.
II. Predmet razpisa:
– izdelava 200 m globoke vertikalne vr-

tine v dolomitu, za vgraditev jeklenih pol-
nih cevi premera 114 mm do globine 50 m
in filternih cevi premera 114 mm od 50 m
do končne globine (prednost ima vrtanje z
udarnim kladivom, predvideti možnost vr-
tanja večje globine);

– cementiranje med steno vrtine in cevjo
od površine do globine 30 m;

– aktiviranje vrtine s kompresorjem v
trajanju 24 ur;

– izvedba črpalnega poiskusa v trajanju
48 ur s potopno črpalko Qmin = 3 l/s;

– ureditev ustja vrtine (pokrov);
– kemijska “D” analiza vode.
III. Obseg, velikost in vrsta del
Obseg dela je razviden iz razpisne doku-

mentacije, ki jo dobite na Občini Loška do-
lina ob plačilu 5.000 SIT na ŽR
50160-630-810337 Agencija za plačilni pro-
met Cerknica. Dokumentacijo lahko dvig-
nete v času od 14. 4. 1997 do 18. 4. 1997 na
Občini Loška dolina.

Orientacijska vrednost del je 3,000.000
SIT.

Okvirni termin za izvedbo je maj 1997.
IV. Pogoji za udeležbo
Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– reference za tovrstna dela z rezultati,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– BON 1, 2 ali 3,
– podpisan osnutek pogodbe.
V. Rok za dostavo ponudbe je do pone-

deljka 28. 4. 1997 do 8.30.
VI. Ostali pogoji
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek 28. 4.

1997 ob 9. uri na sedežu Občine Loška doli-
na.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj” - “Ponudba za za izdela-
vo zajetja pitne vode z globoko vrtino na
območju Babno Polje v Občini Loška doli-
na”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Loška dolina

Ob-1326

Javni razpis
za izbiro dobavitelja za ISDN telefonsko

centralo Integral 33 x E proizvajalca
Bosch Telecom iz Nemčije

1. Naročnik: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Maribor, Prvomajska ul. 1, Maribor.

2. Predmet javnega rzapisa: dobava in
montaža ISDN telefonske centrale Integral
33 x E proizvajalca Bosch Telecom iz Nem-
čije z opremo pospecifikaciji, ki jo je mož-
no dvigniti na sedežu zavoda.

3. Orientacijska vrednost razpisa:
5,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave: junij 1997.
5. Vsaka ponudba mora vsebovati v is-

tem vrstnem redu naslednje dokumente ozi-
roma podatke:

– naslov in naziv dejavnosti podjetja,
davčna številka podjetja,

– bonitetna poročila BON-1, BON-2 (ne
starejše od 30 dni),

– reference pri podobnih delih,
– reference izvajalca montaže,
– specifikacija cen,
– fiksno ceno franko naročnik s promet-

nim davkom, izraženo v SIT s plačilnimi
pogoji,

– način plačila: delna možnost kompen-
zacije,

– rok dobave,
– kdo bo izvajal servisiranje v garancij-

skem roku,
– sedež servisne ekipe,
– čas veljavnosti ponudbe.
Naročnik ni dolžan upoštevati najcenej-

šo ponudbo kot najugodnejšo.
Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo

morajo prispeti v 10 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS, na naslov Zavod za zdravs-
tveno varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, z oznako “Javni razpis za
telefonsko centralo – Ne odpiraj”. Podrob-
no specifikacijo opreme dostavimo na pred-
hodno zahtevo po tel. 062/414-672. Ponud-
niki bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Zavod za zdravstveno varstvo, p.o.,
Maribor

Št. 353-00-1/95-1850-60 Ob-1327

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

na komunalni infrastrukturi v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, Odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet javnega razpisa:
A) Izgradnja kanalizacije vključno s sa-

nacijo vodovoda in ureditve cest:
1. Izgradnja kanalizacije Studenci I.
– Zorkova v dolžini 110 m ∅ 30,
– Čolnikova v dolžini 141 m ∅ 30,
– Nova v dolžini 103 m ∅ 30,
– Jocova v dolžini 158 m ∅ 30,
– Stritarjeva v dolžini 179 m ∅ 30,
– Čanžekova v dolžini 170 m ∅ 30,
– Pohorskega odreda v dolžini 179 m ∅

30 in 40,
– Štefanova v dolžini 69 m ∅ 30,
– Drobnjakova v dolžini 66 m ∅ 30.
2. Izgradnja kanalizacije Studenci II. po

ulicah
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– Filipičeva 29 m ∅ 30 in 40,
– Polančičeva  v  dolžini  319 m  ∅ 30

 in 40,
– Kamenškova v dolžini 159 m ∅ 30 in

40,
– del Šarhove v dolžini 100 m ∅ 30 in

40.
3. Izgradnja kanalizacije Tezno, IV. faza

po ulicah:
– V Prelogah 167 m ∅ 30,
– Efenkova I. v dolžini 81 m ∅ 30,
– Miklavška v dolžini 219 m ∅ 30,
– Jerovškova 181 m ∅ 30,
– Efenkova II, v dolžini 66 m ∅ 30,
– Dobravska del v dolžini 64 m ∅ 30,
– Tuškova v dolžini 245 m ∅ 30,
– Pavčakova v dolžini 50 m ∅ 30.
Dela se bodo izvajala fazno, pričetek

vseh del je julij 1997, zaključek del Studen-
ci I. je 100 delovnih dni, Studenci II. je
100 delovnih dni in Tezno je 120 delovnih
dni. Ocenjena vrednost del za Studenci I. je
ca. 65 mio SIT, Studenci II. je ca. 52 mio
SIT in Tezno IV. je ca. 65 mio SIT.

Podatki iz točke A. tega razpisa so na
razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 106/I (Alenka
Juratić).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za Studenci I. proti plačilu
10.000 SIT, za Studenci II. proti plačilu
10.000 SIT in Tezno IV. proti plačilu 10.000
SIT, ki jih nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bo-

do dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih iz-
mer. Ponudnik pripravi predračun na podla-
gi popisa del. V predračunu mora biti nave-
den datum veljavnosti cene (najmanj 60 dni
od dneva predložitve) in datum veljavnosti
ponudbe,

– kalkulacijske osnove s cenami mate-
rialov, viri nabave in transportne razdalje,

– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-

vati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju

del morajo biti upoštevani “Splošni in teh-
nični pogoji za izgradnjo tovrstnih objek-
tov”,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega po-
dizvajalca,

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Način oddaje ponudbe
Ponudbo s podpisano dokumentacijo mo-

ra ponudnik oddati naročniku na gornji na-
slov v roku 15 dni od objave v Uradnem
listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba po-
nudbe ter število ovitkov.

Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: Ne odpiraj –

ponudba! in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispe-
ti do naročnika najkasneje do roka oddaje.

Odpiranje pravočasno prispelih ponudb
bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnosti postopka odpira-
nja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

Št. 021-2/97 Ob-1328

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dra-
vograd na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo tržnice na TPC Meža Dravograd
1. Predmet razpisa je izvedba del na ob-

jektu tržnica – TPC Meža Dravograd.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 20,000.000 SIT.
3. Predvideni rok pričetka del je 10. 5.

1997. Predvideni rok dokončanja del je
30. 6. 1997.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Občini Dravograd, Trg 4. julija 7, Urad žu-
pana, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji naročnika.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji z možnostjo kreditiranja,
– rok izvedbe del,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označbo
“Ne odpiraj – ponudba!”, je 15 dni od dneva
objave razpisa.

Ponudbe se oddajo v sprejemni pisarni
Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.

8. Javno odpiranje ponudb bo drugi dan
po poteku roka za oddajo ponudb ob 13. uri
v sejni sobi Občine Dravograd. Predstavni-
ki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb
predložiti pisna pooblastila.

Občina Dravograd

Ob-1336

Na podlagi sklepa skupščine Stanovanj-
skega sklada ljubljanskih občin – Neprofit-
ne stanovanjske organizacije (v nadaljeva-
nju SSLO-NSO) z dne 13. 11. 1996 objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje storitev upravljanja
stanovanj v lasti SSLO-NSO

1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so registrirane za opravlja-
nje storitev upravljanja iz 24. člena stano-
vanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91).

2. Izbrani upravnik bo opravljal vse sto-
ritve upravljanj s stanovanji v lasti
SSLO-NSO. V pogodbi bo določeno, da
upravnik opravlja vse storitve upravljanja,
ki so opredeljene v prilogi št. 1 pravilnika o
določitvi najemnine v neprofitnih stanova-
njih (Ur. l. RS, št. 47/95). V okviru storitev
upravnika je posebej potrebno opozoriti na
naloge pri vodenju evidence lastništva sta-
novanj ter storitve v zvezi z inkasom na-
jemnine, ki zajemajo izračun mesečne na-
jemnine, izstavitev položnic ter v primeru
neplačila izrastavitev opomina.

V primeru neplačila bo upravnik za last-
nika pripravil verodostojne listine in drugo
dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti
predlogu za izvršbo, vse v treh izvodih.

Upravnik bo moral lastniku mesečno pre-
nakazovati plačano najemnino ter pisno po-
ročati o inkasu najemnine, dolžnikih in dru-
gem poslovanju, kar bo podrobneje oprede-
ljeno z medsebojno pogodbo najkasneje do
15. v mesecu za pretekli mesec.

3. Interesenti naj v roku 8 dni po objavi
tega razpisa posredujejo svoje ponudbe v
zaprtih ovojnicah na naslov SSLO-Nepro-
fitna stanovanjska organizacija, Ljubljana,
Zarnikova 3, s pripisom “Izbira upravnika”.

4. Prijave morajo vsebovati:
– natančen naziv in naslov udeleženca

razpisa z navedbo odgovorne osebe,
– kratek opis dejavnosti podjetja z na-

vedbo števila zaposlenih in njihove stro-
kovne usposobljenosti,

– referenčno poročilo z navedbo števila
večstanovanjskih hiš za katere je že imeno-
van kot upravnik in njihova lokacija,

– predlog cene, ki mora biti oblikovana
v skladu s 4. členom pravilnika o metodolo-
giji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih.

5. SSLO-NSO bo vse prijavljene obve-
stil o izboru upravnika v roku 30 dni po
zaključku sprejemanja ponudb.
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6. Vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom, lahko interesenti pridobi-
jo po tel. 17-10-617, ali osebno na sedežu
SSLO-NSO, Zarnikova 3, I. nadstropje, so-
ba št. 103.

Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin

Neprofitne stanovanjske
organizacije, d.o.o.

Št. 311-3/97 Ob-1337

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Bohinj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijska dela
za javno razsvetljavo v Občini Bohinj

1. Naročnik: Občina Bohinj, Triglavska
35, Bohinjska Bistrica.

2. Predmet razpisa:
2.1. Postavitev posameznih svetlobnih

teles po vaseh v Občini Bohinj in postavitev
štirih drogov za javno razsvetljavo.

3. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.

4. Rok izvedbe: začetek del takoj po
sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem.
Dela morajo biti dokončna do 1. avgusta
1997.

5. Razpisni pogoji: vsi, ki želijo sodelo-
vati v razpisu morajo v razpisnem roku pred-
ložiti pisno ponudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– reference ponudnika in njegovo uspo-

sobljenost za tovrstne storitve,
– opcijo ponudb in nespremenljivost cen.
6. Merila in kriteriji za izbor:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta storitev,
– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik ni dolžen izbrati kot najugod-

nejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ce-
no, temveč presoja izbiro izvajalca z zgoraj
opisanimi pogoji.

7. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo vsak

delovnik od 8. do 10. ure od dneva objave v
prostorih Občine Bohinj, Triglavska 35, Bo-
hinjska Bistrica. Dvignete jo lahko s potrdi-
lom o plačilu stroškov priprave dokumenta-
cije v višini 5.000 SIT, katerega nakažete
na ŽR proračuna Občine Bohinj št.
51540-630-50267, sklic na št. 001185.

8. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe je potrebno poslati na naslov:

Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinj-
ska Bistrica v zaprti kuverti z oznako “Javni
razpis – investicijska dela za javno razsvet-
ljavo v Občini Bohinj – Ne odpiraj”, najka-
sneje do 21. aprila 1997 do 10. ure.

9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb

Občina Bohinj, Triglavska 35, Bohinj-
ska Bistrica, sejna soba, 21. aprila 1997 ob
12. uri.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje 8 dni po odpiranju ponudb.

Naročnika javni razpis ne obremenjuje,
da izbere enega izvajalca.

Občina Bohinj

Št. 50/3/97 Ob-1338

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 sanacijo plazu v Ogljenšaku za

stanovanjsko hišo Ogljenšak 44
1. Investitor: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: sanacija plazu v Og-

ljenšaku za stanovanjsko hišo Ogljenšak 44.
3. Dokumentacija
Ponudniki dvignejo razpisno dokumen-

tacijo na sedežu Občine Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Infor-
macije v zvezi z dokumentacijo dobite na
tel. 811-457 Hojnik Branko. Za pokritje
stroškov dokumentacije je potrebno naka-
zati 20.000 SIT na žiro račun
51810-630-25589.

4. Orientacijska vrednost del je
3,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del: predvideni rok
pričetka in konec del je mesec april–maj
1997.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: merila se upoštevajo v skladu z
12. členom uredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

8. Ponudbe: rok za oddajo ponudb je 10
dni po objavi razpisa, na naslov Kolodvor-
ska 10, 2310 Slovenska Bistrica, v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za sanacijo plazu v Ogljenšaku za stano-
vanjsko hišo Ogljenšak 44”.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
9. uri v prostorih oddelka.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 20 dni po odpiranju po-
nudb.

Občina Slovenska Bistrica

Ob-1339

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 in Ur. l. RS,
št. 59/96) in odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Obči-
na Rogatec

javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje prizidka

stanovanjskega objekta
1. Investitor: Občina Rogatec, Rogatec

159.
2. Predmet razpisa: izgradnja prizidka v

velikosti 44 m4 stanovanjske površine, na
osnovi sklepa državne komisije za odpravo
posledic plazenja tal.

3. Orientacijska vrednost del: 4,000.000
SIT.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo zain-
teresirani ponudniki v roku 5 dni od objave
razpisa med 8. in 10. uro pri tajniku občine
Pavlu Strajn, tel. 063/827-127.

5. Rok za pričetek del: 15. 5. 1997.
6. Rok za dokončanje del: 30. 6. 1997.
7. Plačilo po mesečni situaciji, potrjeni s

strani nadzornika.
8. Kriteriji za izbiro ponudnika:
– reference na tovrstnih delih,
– ponudbena cena,

– garancija za kvaliteto del,
– rok izvedbe del.
Ker gre za primer odprave posledic pla-

zenja tal in so sredstva omejena, bo imel
prednost ponudnik, ki bo v izvedbo del
vključil delavce, zaposlene pri javnih delih
Občine Rogatec. Prav tako si investitor pri-
držuje pravico nabave določenega dela grad-
benega materiala.

9. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naroči. Po-
nudniki morajo v ponudbi priložiti izjavo,
da so se seznanili s terenskimi pogoji loka-
cije, kjer bo zgrajen prizidek.

10. Ponudbe morajo biti dane v zaprtih
kuvertah, na katerih mora biti oznaka: “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo prizidka sta-
novanjskega objekta”.

11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do ponedeljka, 5. 5. 1997 do 12. ure pripo-
ročeno ali oddane osebno na naslov: Občina
Rogatec, Rogatec 159, 3252 Rogatec.

12. Javno odpiranje ponudb, na katero
so vabljeni vsi ponudniki, bo v ponedeljek,
5. 5. 1997 ob 14. uri v prostorih Občine
Rogatec.

Pred odpiranjem ponudb morajo pred-
stavniki ponudnikov predložiti pisno poob-
lastilo.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 5 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Rogatec

Št. 81-61/66 Ob-1341

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana ob-
javlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo terminalske TK
opreme za 10 vozlišč

1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža terminalske TK opreme za 10 voz-
lišč.

3. Lokacija: na posamezna vozlišča.
4. Predvideni rok za dobavo opreme je

štiri mesece, za montažo pa dodatna dva
meseca.

5. Ponudniki lahko dobijo potrebne
strokovne informacije pri naročniku Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/12-50-333 int. 362, Sektor
za razvoj in investicije Marija Mrzel-Lju-
bič.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2/II., Ljubljana v tajništvu Sek-
torja za razvoj in investicije, soba št. 2C.
1,2 ob delavniku od 8. do 14. ure ob predlo-
žitvi dokazila o vplačilu 100.000 SIT za
mapo na žiro račun ELES-a št.
50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana s pripisom “Razpisna do-
kumentacija za dobavo in montažo termi-
nalske TK opreme za 10 vozlišč” v roku 8
dneh po objavi v Uradnem listu RS.

7. Razpisna dokumentacija je sestavlje-
na v slovenskem jeziku.

8. Pravico do oddaje ponudbe imajo sa-
mo tisti ponudniki, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo.
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9. V ponudbi mora biti priložena varšči-
na v višini 10% skupne ponudbene cene.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

11. Naročnik si pridržuje pravico poga-
janj s ponudniki do sklenitve pogodbe.

12. Ponudbo za javni razpis predložite
vključno do 5. 5. 1997 do 10. ure v Splošno
tehnično službo Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2/III, Ljubljana, soba št. 3C5 v
zaprti ovojnici z oznako “javni razpis – po-
nudba za dobavo in montažo terminalske
TK opreme za 10 vozlišč – Ne odpiraj”.

13. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih naročnika Elektro-Slovenija, d.o.o., Haj-
drihova 2, Ljubljana, v sejni sobi št. 40, v
IV. nadstropju nasproti dvigala dne 5. 5.
1997 ob 10.30.

14. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno in ne bodo pravilno opremljene, bodo
v zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.

15. Razpis je uspešen, če so predložene
najmanj tri veljavne ponudbe.

16. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisostvovali odpiranju ponudb, morajo ime-
ti pisna pooblastila za zastopanje svojih pod-
jetij.

17. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v pisni obliki.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ljubljana

Ob-1345

Na podlagi določbe 40. člena zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in uredbe o začasnem financiranju po-
treb iz proračuna Republike Slovenije v pr-
vem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
Proračunska postavka 1731 “Prenova
podjetij” – sofinanciranje projektov za

spodbujanje izvoza – Projekt
“Konkurenčno pozicioniranje izdelkov”

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
sofinancira stroške svetovanja na projektu
“Konkurenčno pozicioniranje izdelkov” do
70% pogodbene vsote med izbranim podjet-
jem in svetovalno organizacijo.

Cilj projekta je povečati konkurenčnost
podjetij na svetovnih trgih in izboljšati do-
bičkonosnost izdelkov v izvozu.

Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena indikativno v višini
65,100.000 SIT in jih je zaradi ciljev sveto-
valnega projekta možno razporediti na naj-
več šest, na javnem razpisu izbranih (pri-
javljenih) podjetij.

1. Predmet razpisa
Svetovalna pomoč podjetjem bo usmer-

jena predvsem pri:
– analizi in razumevanju ciljnih izvoz-

nih trgov – potrebe in vrednote kupcev, kon-
kurenca, obseg in rast trgov, vstopne ovire
na trgih, bodoča dobičkonosnost itd;

– oblikovanje ponudbe, s katero je mo-
goče konkurenčno izpolnjevati zahteve iz-
branih trgov in tržnih segmentov;

– učinkovitem “uveljavljanju” ponudbe
na izbranih trgih – distribucijski kanali, pre-
poznavnost izdelkov oziroma razvoju bla-
govnih znamk, cenovna politika itd.;

– oblikovanju in izvajanju potrebnih no-
tranjih poslovnih izboljšav;

– koordinacija potrebnih resursov in ak-
tivnosti za katera so podjetja zainteresirana
pri prodiranju na ekonomsko zanimive iz-
vozne trge.

Izbran pristop vključuje dva vidika:
– na ravni podjetja bo uporabljen inte-

griran pristop – vzporedno z napori za po-
večanje obsega prodaje in dobičkonosnosti
v izvozu bodo potekale v podjetju aktivno-
sti za izboljšanje notranje infrastrukture, po-
slovnih procesov in funkcijskih zmogljivo-
sti s ciljem zagotoviti dolgoročno konku-
renčnost podjetja;

– na ravni sodelovanja med podjetji bo-
do raziskane možnosti sinergijskih učinkov
v oblikovanju ponudbe, izkoriščenosti
zmogljivosti in virov ter doseganju “kritič-
ne mase” s ciljem, okrepiti konkurenčni po-
ložaj podjetij na trgu.

Podjetja bodo pri izvajanju projekta so-
delovala z zunanjo svetovalno organizacijo.

Projekt je delno sofinanciran in vezan na
tujo tehnično pomoč.

Izvajanje projekta je 5 mesecev in ga
sestavljata analitični in izvedbeni del, ki ob-
segata šest glavnih točk:

– priprava podjetja na sodelovanje v pro-
jektu;

– tržna analiza;
– analiza ostalih poslovnih funkcij v pod-

jetju;
– razvoj skupnih  rešitev in ukrepov med

podjetji;
– predlog ukrepov za izboljšanje poslo-

vanja na podjetniški ravni;
– začetek izvajanja plana notranjih in zu-

nanjih ukrepov in priporočil.
2. Kriteriji za izbiro podjetij
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki

so registrirana v Sloveniji in imajo izbrano
zunanjo svetovalno organizacijo, ki naj bi
izvajala projekt.

Podjetje mora proizvajati orodja in
komponente za potrebe avtomobilske in-
dustrije.

Podjetja morajo ustvarjati nad petdeset
odstotkov svojih prihodkov s proizvodnjo
in prodajo novih orodij ali delov orodij av-
tomobilski ali na druga prometna sredstva
vezani industriji.

Trideset odstotkov prihodkov od izvoza
mora ustvariti na trgih Evropske Zveze, ozi-
roma v poslovnem načrtu zastavljene izvoz-
ne cilje na trgih Evropske Zveze.

Podjetje  mora  biti  član  Konzorcija
orodjarn  za  potrebe  avtomobilske  indu-
strije.

Delež podjetja v sektorju industrije (pri-
hodki, število zaposlenih, itd.).

Dosedanje udeležbe podjetja v različnih
svetovalnih in ostalih projektih tehnične po-
moči.

Finančna stabilnost podjetja.
3. Vsebina vloge
Za sodelovanje v projektu morajo zain-

teresirana podjetja poleg zgoraj navedenih
kriterijev priložiti sledeče dokumente:

– izdelan poslovni načrt, ki mora vsebo-
vati podjetniško strategijo s kvantificirani-

mi podjetniškimi cilji, segmentiranimi po
trgih in proizvodih;

– finančni položaj podjetja (bilanca sta-
nja in uspeha za leto 1994, 1995, 1996);

– sklep organa upravljanja o 30% lastni
udeležbi pri financiranju projekta;

– izjavo o nameri, da je podjetje priprav-
ljeno sodelovati z drugimi podjetji pri tržni
analizi, pozicioniranju proizvodov in izbolj-
šanju internega poslovanja podjetja;

– izjavo o nameri, da bo na razpolago
strokovna ekipa podjetja v času trajanja pro-
jekta,

– izjavo o nameri, da bo podjetje skleni-
lo pogodbo z zunanjo svetovalno organiza-
cijo.

5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo prijavo na naslov

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5, Ljubljana, v treh izvodih v zape-
čatenih ovojnicah z ustrezno oznako: “Ne
odpiraj! prijava za razpis: “Konkurenčno po-
zicioniranje izdelkov”.

Prijave na razpis je potrebno oddati v
roku 20 dni po objavi tega razpisa v Urad-
nem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po zaključnem razpisu ob 12. uri na
naslovu ministrstva.

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.

Dodatne informacije posreduje Jože Ho-
lešek, tel. 061/178-32-57, vsak delovnik od
8. do 10. ure.

Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti

Ob-1346

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota objav-
lja

javni razpis
za nabavo opreme za mikrobiologijo, za

nabavo avtomobilov in za izbiro
izvajalca del za gradnjo garaž

1. Predmeti razpisa:
a) dobava in montaža opreme za pripra-

vo laboratorijske vode (ionski izmenjeva-
lec), kapacitete 3 l na uro.

b) avtoklav kapacitete 70 l za potrebe
mikrobiološkega laboratorija,

c) osebni avtomobil Renault Clio 1,2, 5
vrat, za potrebe sanitete,

d) avtomobil VW Cady, 1.600 ccm, s
hermetično zaprto predelno steno, zaradi
prevoza strupov,

e) osebni avtomobil Renault Laguna
RXE 2,0 za službene potrebe,

f) gradnja garaž za avtomobile.
Ponudniki se lahko prijavijo na vse ali na

posamezne predmete javnega razpisa. Razpi-
sno dokumentacijo za predmet razpisa pod f
je mogoče dvigniti na Upravi ZZV v Murski
Soboti najkasneje 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS, pri Jambor Štefanu, tel. 069/31-330
(int. 312) proti plačilu stroškov 5.000 SIT.

2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cene, ki morajo biti v SIT, fiksne, z
vključenim prometnim davkom in franko
ZZV Murska Sobota (klavzula franko je le
pri opremi in avtomobilih),
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– način plačila, prednost imajo ponudni-
ki, ki bodo ponudili čim ugodnejše kredite,

– možnost nakupa po sistemu “staro za
novo” (pri avtomobilih),

– rok izgradnje (pri garažah),
– usposobljenost ponudnika (pri gara-

žah),
– garancijski rok,
– druge ugodnosti.
3. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti

kuverti, opremljeni s točnim nazivom po-
nudnika in oznako “javni razpis”, v 21 dneh
od datuma objave v Uradnem listu RS, na
naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Mur-
ska Sobota, Arh. Novaka 2B, 9000 Murska
Sobota.

4. Ponudba mora vsebovati poleg pre-
dračunov in prospektov s tehničnimi karak-
teristikami še dokazilo o registraciji firme
ponudnika, bonitetni obrazec BON-1, izja-
vo o garanciji in servisiranju z odzivnim
časom ter vzorec pogodbe; pri predmetu pod
f je obvezno priložiti natančni popis del z
navedbo cen za posamezno enoto in skupno
vrednostjo del, prav tako pa tudi izjavo o
usposobljenosti za prevzem del.

5. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po poteku roka za oddajo ponudb
na upravi ZZV v Murski Soboti ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov na odpiranju mo-
rajo imeti s sabo pisno pooblastilo za zasto-
panje.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika najkasneje v 30
dneh od dneva odpiranja ponudb.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika na ta razpis in
da z izbranim najugodnejšim ponudnikom
ne sklene pogodbe, če oceni, da je prišlo do
nepravilnosti pri pripravi ponudb.

Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota

Ob-1340

Ministrstvo za okolje in prostor v imenu
Evropske komisije objavlja za projekt
“TIMAV-reka Reka” (SL - 9403.02.01-01)
vabilo k sodelovanju

v razpisu
za revitalizacijo reke Reke

Projekt financira v celoti Evropska unija
s sredstvi PHARE v okviru Programa pre-
komejnega sodelovanja med Slovenijo in
Italijo (SL-9403).

Na razpis se lahko enakopravno prijavi-
jo vse fizične in pravne osebe iz držav čla-
nic Evropske unije ali iz dežel koristnic pro-
grama PHARE. Iz teh dežel morajo izvirati
tudi materiali in oprema, ki se bodo vgraje-
vali ter storitve, ki se bodo izvajale po skle-
nitvi pogodbe.

1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca za

gradbena dela pri revitalizaciji struge reke
Reke v Ilirski Bistrici, ki obsega ureditev
struge in potrebna spremljajoča dela:

– na odseku gorvodno železniškega mo-
stu v dolžini 1363 m,

– na odseku gorvodno mostu na cesti v
Podgraje v dolžini 800 m.

Razpoložljiva sredstva za razpisana dela
znašajo 430.000 ECU.

Pogodba za izvajanje del bo sklenjena v
obsegu zagotovljenih sredstev po uredbi o

začasnem financiranju potreb iz proračuna
RS v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) in pod odložnim pogojem za znesek
sredstev, ki bodo zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije za leto 1997.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico črtati določena dela po svoji presoji
iz ponudbe.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predviden rok dokonča-
nja del pa je 4 mesece.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v zadnjih
treh letih v višini 3,000.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj petih projektih v zad-
njih petih letih, ki je po naravi in zapleteno-
sti primerljiv z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno do-

kumentacijo, ki je v celoti v angleščini, na
naslovu: Vodnogospodarski inštitut (VGI),
Hajdrihova 28, 1115 Ljubljana, p.p. 3401,
ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
35.000 SIT na žiro račun št.
50106-603-50615 ali v protivrednosti v kon-
vertibilni valuti, na devizni bančni račun št.
50100-620-133-27620-6208/1 pri NLB Trg
Revolucije 1, Ljubljana s pripisom “Za po-
nudbeno dokumentacijo”.

Razpisno dokumentacijo bo mogoče
prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu.

V licitacijskem postopku bodo upošteva-
ni samo tisti ponudniki, ki bodo plačali raz-
pisno dokumentacijo. Razpisna dokumenta-
cija je na razpolago ponudnikom od datuma
objave razpisa dalje. Ponudniki jo morajo
naročiti predhodno po telefonu zaradi dogo-
vora o datumu in načinu prevzema.

Na željo bomo ponudniku dokumentaci-
jo poslali s kurirsko pošto na stroške ponud-
nika, vendar ne prevzemamo nikakršne od-
govornosti za izgubo ali prepozno dostavo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudnikove po-
nudbene cene v slovenskih tolarjih ali v pro-
tivrednosti v konvertibilni valuti.

3. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo biti izdelane v an-

gleškem jeziku.
Ponudbe morajo biti oddane v 30 kole-

darskih dneh od datuma objave razpisa, do
11. ure po lokalnem času na naslovu, nave-
denem v razpisni dokumentaciji. Odpiranje
ponudb bo predvidoma istega dne ob 11.30
po lokalnem času na istem naslovu. Odpira-
nja se lahko udeleži en predstavnik ponud-
nika s pooblastilom. Odpiranje ponudb bo
potekalo v skladu s pravili PHARE.

Ponudniki lahko dobijo podrobnejša po-
jasnila glede ponudbe na naslovu: Igor Ko-
vačič, dig., VGI, Hajdrihova 28, Ljubljana,
tel. 061/12-64-122, 061/17-75-306, faks
061/12-64-162.

Ministrstvo za okolje in prostor

The Ministry of Environment and Physi-
cal Planning in the name of European Com-
mission, for the project “TIMAV river
Reka” (SL - 9403.02.01-01),

Issues this Invitation to Tender
for Revitalisation of River Reka

Project is completely financed with Eu-
ropean Union’s PHARE funds in frame of
Cross-Border Cooperation Programme
Slovene Italy (SL-9403).

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the member
states of the European Union, or of the ben-
eficiary countries of the PHARE pro-
gramme. Supplies and services offered must
originate from the above states.

1. Subject to tender
The tender is issued, for the selection of

a supplier of works for revitalisation of riv-
er Reka in Ilirska Bistrica and all other
works needed:

– in the section upstream of the railway
bridge in the length of 1363 m;

– in the section upstream of the bridge
of the road to Podgraje in the length of
800 m.

Available budget for the works tendered
is 430.000 ECU.

The work contract will be concluded for
the amount of budget funds as per the De-
cree on temporary finance spending from
the budget of the RS for the first half of
1977 (Official gazette of RS, No. 77/96)
and under deferrable condition for the
amount of funds, provided within the budg-
et of RS for 1977.

If the tederer’s price for Works will ex-
ceed the available funds, the contractor
takes its right to drop any part of the work
form the tender.

The works should star immediately upon
the signing of the contract while the works
should be finalised in the period of 4 months.

Tenders for construction works should
be submitted only by companies meeting
the minimum qualifying criteria including
but not limited to:

– annual turnover in construction works
performed over the last three years amount-
ing to 3,000.000 ECU,

– successful experience as prime contrac-
tor in construction works over the last five
years on at least five projects of a comparable
nature and complexity to the works tendered.

2. Tender dossier
Tender dossier may be obtained from the

address: Water Management Institute (VGI),
Hajdrihova 28, 1115 Ljubljana, p.p. 3401,
against payment of a non refundable fee of
35.000 SIT (Slovenian Tolars), or equivalent
in a convertible currency. Payments in SIT
should be made by a bank transfer to the A/C
No. 50106-603-50615, while foreign curren-
cy payments should be made to the A/C No:
50100-620-133-27620-6208/1 at Nova
Ljubljanska banka d.d. Trg revolucije 1,
Ljubljana with a reference “For tender docu-
ments”. Submission of payment certificate
will allow Tenderers to obtain the tender doc-
uments.

Only Tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
tenders.

Upon Tenderer request and after addi-
tional payment of shipping cost, the docu-
ments will be promptly dispatched by couri-
er but no liability can be accepted for loss
or late delivery.
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All tenders must be accompanied by a
tender bond in the amount corresponding to
2% of the tender price in Slovenian Tolars
or equivalent in a convertible currency.

3. Submission of tenders
Tender must be prepared in English lan-

guage.
Tenders must be received in 30 days

from the date of issue this invitation, at
11,00 am (local time) at the address stated
in the tender documents. The opening ses-
sion will take place the same day at 11,30
am at the same address. Only one Tenderer
representative, submitting the power of at-
torney may attend the opening session. The
opening of tenders will follow PHARE reg-
ulations for opening sessions.

Tenderers requiring any further clarifi-
cation on the tenders may contact Mr. Igor
Kovačič, dipl. ing. VGI, Hajdrihova 28,
Ljubljana, phone 386 61 12 64 122 or 386
61 17 75 306, fax 386 61 12 64 162.

The Ministry of Environment
and Physical Planning

Ob-1342

Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo na podlagi 27. člena za-
kona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91), 3. člena pravilnika o pogojih in meto-
dologiji izbora in financiranja projektov te-
meljnega in aplikativnega raziskovanja ter
razvoja (Ur. l. RS, št. 5/94), objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb raziskovalnih

projektov za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega programa

1. Predmet razpisa so dotacije za izvajanje
temeljnih in uporabnih raziskovalnih projek-
tov za področja naslednjih znanstvenih ved:

– naravoslovno-matematične vede,
– tehniške vede,
– medicinske vede,
– biotehniške vede,
– družboslovne vede,
– humanistične vede.
Predmet razpisa so tudi dotacije za izva-

janje projektov v okviru raziskovalnega pro-
grama Naravna in kulturna dediščina (krati-
ca NKD).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v
nadaljevanju: ministrstvo) na pobudo na-
cionalnih raziskovalnih svetov le izjemoma
in pod pogoji tega razpisa odpira tudi mož-
nost nadaljevanja še trajajočih raziskoval-
nih projektov, ki se končajo v letu 1997, za
največ 6 mesecev, za kar morajo predložiti
vlogo z utemeljitvijo na ustreznem obrazcu.

2. Pogoji:
2.1. Prijavitelji ponudb raziskovalnih

projektov so pravne osebe, ki so vpisane v
evidenci raziskovalnih organizacij pri Mi-
nistrstvu za znanost in tehnologijo, ter za-
sebni raziskovalci, ki so vpisani v register
zasebnih raziskovalcev pri Ministrstvu za
znanost in tehnologijo.

2.2. Odgovorni nosilec mora izpolnjevati
pogoje za odgovornega nosilca v skladu z
29. členom zakona o raziskovalni dejavnosti
in 15. členom pravilnika o pogojih in meto-
dologiji izbora in financiranja projektov te-
meljnega in aplikativnega raziskovanja ter
razvoja. Enake pogoje mora izpolnjevati tudi
tretjina članov projektne skupine.

2.3. Odgovorni nosilec mora praviloma
imeti sklenjeno delovno razmerje v organi-
zaciji prijaviteljici projekta in mora sodelo-
vati pri projektu z najmanj 35% svojega razi-
skovalnega časa oziroma najmanj 200 ur. Od-
govorni nosilec je lahko nosilec največ ene-
ga temeljnega in enega uporabnega projekta.

2.4. Če v projektu sodeluje več razisko-
valnih skupin iz različnih raziskovalnih or-
ganizacij, nastopi v vlogi prijavitelja le ena,
ki pa mora imeti z drugimi sodelujočimi
raziskovalnimi organizacijami sklenjeno po-
godbo o ureditvi medsebojnih pravic in ob-
veznosti. Prijavitelj mora biti v teh primerih
obvezno raziskovalna organizacija, iz kate-
re je odgovorni nosilec projekta.

2.6. Projektna skupina mora imeti na raz-
polago opremo, ki je potrebna za izvedbo
projekta.

2.7. Planiran obseg sredstev in struktura
namenov uporabe morata biti v skladu s
Sklepom o normativih in standardih za do-
ločanje sredstev za izvajanje raziskovalne-
ga programa (Ur. l. RS, št. 16/94).

2.8. Specifični uporabni projekti in pro-
jekti NKD morajo imeti izkazano sofinanci-
ranje v višini najmanj 25% skupne predlaga-
ne vrednosti projekta. Pri drugih projektih
morajo prijavitelji za raziskovalne skupine,
ki so vključene v izvajanje projekta predloži-
ti dokazila o financiranju njihovega razisko-
valno-razvojnega dela tudi iz drugih virov.

2.9. Projekti NKD morajo predvideti in
načrtovati izdelavo in praviloma objavo svo-
jih rezultatov v obliki virov, topografij, slo-
varjev in drugih podobnih zbirk infrastruk-
turnega pomena za znanost, izobraževanje,
kulturo in razvoj.

3. Čas trajanja projektov
Projekti praviloma ne smejo biti daljši

od treh let. Izjeme so lahko longitudinalni
projekti na področju humanistike in družbo-
slovja ter NKD, ki lahko trajajo do 5 let.

4. Predvideni rok začetka izvajanja pro-
jekta je 1. 1. 1998.

5. Za realizacijo tega razpisa je iz prora-
čunskih sredstev MZT za leto 1998 orienta-
cijska vrednost sredstev v višini
1.500,000.000 SIT.

6. Temeljne raziskovalne projekte bo mi-
nistrstvo financiralo do 100%. Uporabne ra-
ziskovalne projekte in projekte NKD bo mi-
nistrstvo financiralo do 75% potrebnih sred-
stev za izvajanje projekta; prijavitelj si mo-
ra vsaj 25% potrebnih sredstev za izvedbo
projekta zagotoviti s strani drugih zaintere-
siranih subjektov.

7. Merila
MZT bo pri odločitvi o izboru izvajalcev

nacionalnega raziskovalnega programa za
leto 1998 prednostno obravnaval razisko-
valne projekte tistih raziskovalnih skupin,
ki bodo glede na kriterije:

– znanstvene relevance in relevance za
družbeni in gospodarski razvoj Republike
Slovenije,

– znanstvene oziroma raziskovalne
zmožnosti raziskovalcev,

– racionalnosti in varčnosti pri organiza-
ciji in izvedbi projekta izkazale:

– večji pomen projekta za razvoj
znanstvene discipline;

– večje število znanstvenih in drugih ka-
zalcev kakovosti za odgovornega nosilca in
druge raziskovalce v raziskovalni skupini;

– večje rezultate gospodarske in druge
uporabe svojega raziskovanja v zadnjih le-
tih;

– večji delež prihodka raziskovalne sku-
pine iz drugih virov;

– večji delež sofinanciranja projektov,
tudi v primeru projektov, kjer sofinancira-
nje ni obvezno;

– večje interdisciplinarno in interinstitu-
cionalno povezovanje na področju predla-
ganega projekta;

– večji obseg sodelovanja v mednarod-
nih raziskovalnih projektih;

– redno zaposlitev odgovornega nosilca
za polni delovni čas v skupini, ki je prijavi-
teljica,

– večje projekte
in izpolnjevale druga merila, ki jih do-

loča pravilnik o pogojih in metodologiji
izbora in financiranja projektov temeljne-
ga in aplikativnega raziskovanja ter razvo-
ja v okviru razpoložljivih proračunskih
sredstev.

8. Prijavne obrazce z navodili dvignejo
prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka pri vratarju Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50.

Razpis z obrazci in navodili je dostopen
tudi na domači strani (home page) Mini-
strstva za znanost in tehnologijo (http://ve-
dana.mzt.si/tenders/razpr98.html).

9. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj -
razpis za raziskovalne projekte - znanstve-
na veda: (navedite vedo iz 1.točke razpi-
sa!)” morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah v vložišče Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
Ovojnica s ponudbo mora prispeti na naslov
ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do
vključno 15. 5.  1997 do 14. ure. Ponudbe
bo po preteku tega roka odprla komisija za
odpiranje ponudb.

10. Nepravočasnih in nepravilno oprem-
ljenih oziroma oddanih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavite-
ljem.

11. Odpiranje ponudb bo 16. 5.  1997 ob
9. uri na sedežu ministrstva, Slovenska 50,
1000 Ljubljana.

12. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov v 30 dneh po sprejemu proračuna
Republike Slovenije za leto 1998.

13. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana oziroma na telefonu 13 11 107,
(dr.Bojan Jenko, oziroma za posamezna po-
dročja: za področje naravoslovno matema-
tičnih ved: Aljana Pogačnik, za področje
tehničnih ved: mag. Janez Cetin, za po-
dročje biotehniških ved in NKD: Marjana
Nedovič-Brumen, za področje medicinskih:
Marko Belavič, za področje humanističnih
ved: Ana Memon in za področje družbo-
slovnih ved: Marica Žvar ter Marko Ko-
privnikar  za  elektronski  prenos  podat-
kov).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 152 Ob-1349

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
razpisa za odajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Cankarjev dom
Ljubljana
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javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

strojnih in električnih instalacij za
hlajenje pisarniških prostorov z

ventilatorskimi konvektorji
1. Investitor: Cankarjev dom, kulturni in

kongresni center, Ljubljana, Prešernova 10,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za dobavo in montažo stroj-
nih in električnih instalacij za hlajenje pi-
sarniških prostorov z ventilatorskimi kon-
vektorji.

3. Orientacijska vrednost rzapisanih del
je 9,000.000 SIT.

4. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo biti
sestavljene v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil. Vsebovati mora vse
razpisane pozicije s cenami, vključno s pro-
metnim davkom, ki je izkazan posebej.

Ponudbeniki so dolžni ponudbi priložiti
tudi:

– podatke o boniteti poslovanja (ne sta-
rejše od 30 dni) (BON 1, BON 2, BON 3),

– podpisan osnutek pogodbe s sestavni-
mi deli elementov ponudbe,

– podpisane izjave.
5. Ponudniki morajo predložiti podatke

o referencah, o kapaciteti lastne delovne si-
le, strojev in opreme, potrebne za izvedbo
del ter navesti svoje podizvajalce in njihove
reference.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo 15. in 16. aprila 1997 med
8. in14. uro v sobi 416, I. nadstropje Can-
karjevega doma, Prešernova 10, Ljubljana,
ob predložitvi pooblastila in virmana o vpla-
čani kupnini za razpisno dokumentacijo v
višini 20.000 SIT na ŽR 50100-603-41427.
Sestanek vseh zainteresiranih ponudnikov
bo v četrtek, 17. 4. 1997 ob 9. uri v sejni
sobi I. nadstropje na sedežu investitorja.

7. Kontaktna oseba za vse informaciji o
razpisanih delih je Franc Petrovčič, dipl.
inž. (tel. 061/17-67-188).

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– možen pričetek del,
– rok izvedbe,
– garancije za izvedena dela,
– reference,
– organiziranost servisne službe z odziv-

nim časom,
– opcija ponudbe,
– fiksnost cen, vezanih na rok izvedbe

del.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik, ker se bodo ponudbe
ocenjevale kompleksno, z ozirom na vsa
razpisana merila.

9. Rok za oddajo ponudb je četrtek 24. 4.
1997 do 10. ure osebno v vložišču Cankar-
jevega doma, Prešernova 10, Ljubljana, I.
nadstropje, soba št. 432. Ponudba mora biti
zapečatena v kuverti z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za hlajenje pisarniških prosto-
rov”. Na hrbtni strani mora ponudnik nave-
sti svoje ime in naslov.

10. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
25. 4. 1997 ob 9. uri v sejni sobi I. nadstrop-
je Cankarjevega doma, Prešernova 10, Ljub-
ljana. Javnega odpiranja ponudb se ponud-

niki lahko udeležijo le ob predložitvi poob-
lastila.

11. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v dvajsetih dneh po odpiranju
ponudb.

Cankarjev dom

Ob-1350

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

sanacijo stopnišča Nunske cerkve v
Škofji Loki

1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Mest-
ni trg 15, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
sanacijo stopnišča Nunske cerkve v Škofji
Loki, Blaževa ulica.

3. Obseg del: gradbeno-obrtniška dela po
razpisani dokumentaciji.

4. Ponudniki lahko dobijo podatke za iz-
delavo ponudbe vsak dan med 9. in 12. uro
pri Mateji Hafner dipl. inž. arh., tel.
064/624-190 oziroma dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Škofja Loka, Mestni
trg 15, v tajništvu župana.

5. Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

6. Ponudbeni pogoji: 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) in razpisno dokumentacijo.

7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti in

opravilni sposobnosti,
– reference ponudnika pri izvajanju po-

dobnih del,
– izjavo, da ponudnik pristaja na razpi-

sne pogoje in da bo v primeru, če bo izbran
kot najugodnejši ponudnik za izvajanje del,
nepreklicno sklenil izvajalsko pogodbo z in-
vestitorjem,

– ponudbene cene in vrednosti se vpisu-
jejo v originalni popis oziroma kopijo popisa
s količinami. Če ima ponudnik pripombe na
original popisa, naj svoje pripombe in pred-
loge napiše kot varianto v posebni prilogi,

– finančni pogoji: fiksnost cen; obračun
del z mesečnimi situacijami in plačilo v va-
lutnem roku 30 dni od prejema situacije; v
primeru avansa se avans črpa naprej,

– garancijske roke in obliko finančnega
zavarovanja izvedenih del v garancijskem
roku,

– ponudnik se mora strinjati z izvedbe-
nim rokom: pričetek del 5. 5. 1997, dokon-
čanje vseh del 16. 6. 1997.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference za izvajanje posegov na spo-
meniško pomembnejših objektih,

– celovitost ponudbe, garancija za pra-
vočasno in strokovno izvedbo del,

– ponudbena cena in druge morebitne
ugodnosti,

– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

9. Rok za oddajo ponudb je sreda
23. april 1997 v tajništvu župana na Občini
Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka do
12. ure, oziroma morajo ponudbe do takrat
prispeti po pošti.

10. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljeni z imenom in naslovom ponudni-
ka ter napisom: “Ne odpiraj – ponudba za
sanacijo Nunskega stopnišča”.

11. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo v četrtek 24. 4. 1997 ob 12. uri
v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg
15.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najakasneje v 7 dneh od od-
piranja ponudb.

Občina Škofja Loka

Št. 427-1/97 Ob-1352

Vlada Republike Slovenije, odbor za raz-
polaganje s sredstvi požarnega sklada, Kar-
deljeva ploščad 21, objavlja, da se razvelja-
vi javni razpis za sofinanciranje nakupa spe-
cialnih gasilskih vozil, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 13/97 zaradi neustrez-
nosti prispele dokumentacije z veljavnimi
predpisi in ponovno objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nakupa specialnih

gasilskih vozil
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je dodelitev finančne
pomoči gasilskim enotam v letu 1997 z na-
menom, da se vzpodbudi nabavo specialne
tehnike za osrednje gasilske enote v lokal-
nih skupnostih.

3. Pogoji za dodeljevanje finančnih sred-
stev:

a) upravičenci: na razpis se lahko prija-
vijo osrednje gasilske enote,

b) predmet sofinanciranja: sofinancira se
nakup specialnih gasilskih vozil, ki so dolo-
čena z merili za organiziranje in opremlja-
nje gasilskih enot:

– GVC-16/25 (gasilsko vozilo s cister-
no),

– GVC-24/50 (gasilsko vozilo s cister-
no),

– AL, ALK (gasilska avtolestev, gasil-
ska avtolestev s košaro),

– ZD (gasilsko zgibno dvigalo);
c) merila za dodelitev finančnih sredstev:

upoštevane bodo vloge prosilcev, ki bodo
vsebovale:

– izjavo občine, da gre za nakup vozila
za osrednjo gasilsko enoto v občini,

– izjavo občine, da je sofinancirala de-
javnost gasilstva v preteklem in tekočem
letu najmanj v višini, določeni v merilih za
zagotovljeno javno porabo občin ter da se
sredstva požarne takse porabljajo za potre-
be gasilskih organizacij,

– tehnično  dokumentacijo  in  opis  vo-
zila in

– finančno konstrukcijo nabave vozila;
d) višina pridobljenih sredstev: višina

dodeljenih sredstev bo znašala do 40% vred-
nosti gailskega vozila brez prenosne gasil-
ske zaščitne in reševalne opreme. Skupna
vrednost vseh projektov, ki jih bo sofinan-
ciral odbor za razpolaganje s sredstvi po-
žarnega sklada bo znašala okvirno
60,000.000 SIT.

4. Vloge bo na osnovi meril iz tretje toč-
ke obravnavala in ocenila komisija, sestav-
ljena iz predstavnikov prostovoljnih gasil-
cev, poklicnih gasilcev in Uprave RS za
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zaščito in reševanje. Številko projektov, ki
jih bo odbor za razpolaganje s sredstvi po-
žarnega sklada sofinanciral in natančen de-
lež sofinanciranja bo določen s strani odbo-
ra na podlagi strokovnega mnenja komisije.

Izbranim prosilcem bodo dodeljena ne-
povratna sredstva za sofinanciranje nakupa
gasilskih vozil. Gasilske enote, prejemniki
finančnih sredstev, morajo v roku enega me-
seca po zaključku investicije, oziroma naj-
kasneje do 31. 12. 1997, predati odboru do-
kazila o realizaciji projekta.

5. Prijava in razpisni rok
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-

nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: Ne odpiraj – ponudba – Odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada –
Sofinanciranje gasilskega vozila”.

Ponudbe morajo biti poslane priporoče-
no po pošti na naslov Ministrstvo za obram-
bo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26 ali
osebno oddana v vložišču Ministrstva za
obrambo do 30. 5. 1997.

Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

6. Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1997
ob 10. uri v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24, (soba
150).

7. Vsi prosilci bodo obveščeni o rezulta-
tih razpisa najpozneje do 30. 6. 1997.

Odbor za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada

Ob-1351A

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ob-
javlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega 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)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo opreme za
ginekologijo

1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolni-
šnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1.

2. Predmet razpisa
Kolposkop za ginekološko ambulanto

(komadov 1) z naslednjimi zahtevami:
– s talnim stativom na kolesih,
– z dvojnim okularjem s povečavo 20×,
– objektiv (= 250 mm,
– 5 stopenjska možnost povečave,
– z vgrajenim zelenim filtrom,
– s fibrooptično hladno svetlobo,
– z nadomestno lučjo,
– z zglobom, ki zadrži kolposkop na do-

ločenem položaju in
brez specialnih dodatkov, kot so: foto,

kamera oziroma video aparature.
3. Orientacijska vrednost opreme:

1,200.000 SIT.
4. Kontaktna oseba pri pooblaščenem na-

ročniku je vodja komercialne službe dipl.
ek. Suzana Dolar (tel. 0602/41-031).

Na morebitna, pismeno posredovana vpra-
šanja bo vsem ponudnikom posredovan pisni
odgovor najkasneje 10 dni pred iztekom raz-
pisnega roka. Sklicevanje na razne ustno po-
sredovane informacije se ne bo upoštevalo.

5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, sicer se ponudba ne bo mogla upošteva-
ti. K ponudbi morajo biti priloženi bonitetni
obrazci (ne starejši od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena (fco kupec vključujoč montažo,
prometni davek in ocarinjenje),

– kvaliteta,
– način plačila in fiksnost cen (možnost

odloženega plačila; v primeru zahtevanega
avansa ponuditi kvalitetno zavarovanje
le-tega),

– čimkrajši rok dobave in montaže,
– garancijski rok, ki ne sme biti krajši od

dveh let,
– zagotovitev servisa in rezervnih delov

v Republiki Sloveniji,
– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti

ponudnika.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosta
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z razpisom.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 1, z oznako “Ne od-
piraj – ponudba – ginekologija” ter na ovoj-
nici navesti tudi svojo firmo in naslov.

8. Rok za oddajo ponudb je do 6. 5.
1997 do 10. ure v tajništvo Splošne bolni-
šnice. Istega dne ob 11. uri bo v sejni sobi
Splošne bolnišnice javno odpiranje prispe-
lih ponudb.

9. Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.

12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 20 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Ob-1351B

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ob-
javlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega 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)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo bolniških postelj
1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolni-

šnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1.
2. Predmet razpisa
2.1. Postelje za intenzivno terapijo –

3 kom,
– z električnim in ročnim (hidravličnim)

pogonom,

– vgrajeno, dvodelno ograjo na preklop
pod ležiščem,

– vgrajene električne kontrole na ograjo,
da jih lahko uporablja tudi bolnik,

– vključeno tehtnico za tehtanje bolnika,
– propustnost za rentgenske žarke vsaj v

zgornji polovici in držali za rentgenske ka-
sete pod ležiščem,

– vgrajeno antidekubitusno blazino z av-
tomatskim doziranjem zračnega pritiska,

– ročnim mehanizmom za takojšnjo
izravnavo postelje,

– možnost hitre nastavitve Trendelenbur-
govega (12°) in Anti Trendelenburgovega
položaja (12°),

– avtomatskim prilagajanjem položaja
nog pri dvigovanju vzglavja,

– nadzorna plošča za sestro o položaju
postelje,

– širina z odprtimi stranicami največ 42”
oziroma z zaprtimi stranicami največ 38”,

– elevacija vzglavja 60°,
– elevacija kolen 12°.
2.2. Postelje za intenzivno nego (koma-

dov 10) z naslednjimi zahtevami:
– površina polyester,
– z elektromotorjem nastavljiva višina od

40–75 cm,
– 4 delna z integriranim podaljškom

ca. 20 cm in predalom za odlaganje postelj-
nine,

– z možnostjo nastavitve Trendelenbur-
govega in Anti Trendelenburgovega polo-
žaja s CPR ročico za takojšnjo izravnavo
ležišča v nujnih primerih,

– hrbtni naslov: brezstopenjsko nastav-
ljiv z elektromotorjem, podaljšek naslona
ca. 15 cm,

– zgornji in spodnji stegenski del: oba
električno nastavljiva z možnostjo tudi roč-
ne nastavitve spodnjega dela,

– vozno ogrodje: zaprto kolesje, central-
na zavora za vsa 4 kolesa z možnostjo blo-
kade v smeri enega kolesa, ki je fiksen pod
vzglavnim delom za lažji transport postelje
s pomočjo posteljnega vzvoda,

– širina: največ 93 cm.
3. Orientacijska vrednost opreme:

25,000.000 SIT.
4. Kontaktna oseba pri pooblaščenem na-

ročniku je vodja komercialne službe dipl.
ek. Suzana Dolar (tel. 0602/41-031).

Na morebitna, pismeno posredovana
vprašanja bo vsem ponudnikom posredovan
pisni odgovor najkasneje 10 dni pred izte-
kom razpisnega roka. Sklicevanje na razne
ustno posredovane informacije se ne bo upo-
števalo.

5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, sicer se ponudba ne bo mogla upošteva-
ti. K ponudbi morajo biti priloženi bonitetni
obrazci (ne starejši od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena (fco kupec vključujoč montažo,
prometni davek in ocarinjenje),

– kvaliteta,
– način plačila in fiksnost cen (možnost

odloženega plačila; v primeru zahtevanega
avansa ponuditi kvalitetno zavarovanje
le-tega),

– čimkrajši rok dobave in montaže,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 21 – 11. IV. 1997 Stran 1603

– garancijski rok, ki ne sme biti krajši od
dveh let,

– zagotovitev servisa in rezervnih delov
v Republiki Sloveniji,

– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti

ponudnika.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosta
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z razpisom.

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanj-
ša obseg razpisanega dela v primeru, da ne
more zagotoviti dovolj finančnih sredstev.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 1, z oznako “Ne od-
piraj – ponudba – postelje” ter na ovojnici
navesti tudi svojo firmo in naslov.

8. Rok za oddajo ponudb je do 6. 5. 1997
do 10. ure v tajništvo Splošne bolnišnice.
Javno odpiranje prispelih ponudb bo 7. 5.
1997 ob 11.30 v sejni sobi bolnišnice.

9. Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.

12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 30 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Ob-1351C

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ob-
javlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega 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)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo operacijske luči
1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolni-

šnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1.
2. Predmet razpisa
Operacijska luč za kirurško operacijsko

sobo (komadov 1) z naslednjimi zahtevami:
– 1 kom centralna (velika) operacijska

luč svetlobne intenzitete 115.000 Lux, z de-
lovno površino ca. 600 cm in fokusno raz-
daljo 70–140 cm, izvedeno s šestimi do sed-
mimi svetilnimi elementi,

– 1 kom satelitska operacijska luč svet-
lobne intenzitete 50–75.000 Lux z delovno
površino 40–60 cm in fokusno razdaljo 70–
140 cm,

– 1 kom lahka nosilna konzola,
– 1 kom težka nosilna konzola,
– 1 kom stropna rozeta in nosilni stožec.
3. Orientacijska vrednost opreme:

3,000.000 SIT.
4. Kontaktna oseba pri pooblaščenem na-

ročniku je vodja komercialne službe dipl.
ek. Suzana Dolar (tel. 0602/41-031).

Na morebitna, pismeno posredovana
vprašanja bo vsem ponudnikom posredovan
pisni odgovor najkasneje 10 dni pred izte-
kom razpisnega roka. Sklicevanje na razne
ustno posredovane informacije se ne bo upo-
števalo.

5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, sicer se ponudba ne bo mogla upošteva-
ti. K ponudbi morajo biti priloženi bonitetni
obrazci (ne starejši od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena (fco kupec vključujoč montažo,
prometni davek in ocarinjenje),

– kvaliteta,
– način plačila in fiksnost cen (možnost

odloženega plačila; v primeru zahtevanega
avansa ponuditi kvalitetno zavarovanje
le-tega),

– čimkrajši rok dobave in montaže,
– garancijski rok, ki ne sme biti krajši od

dveh let,
– zagotovitev servisa in rezervnih delov

v Republiki Sloveniji,
– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti

ponudnika.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosta
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z razpisom.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 1, z oznako “Ne od-
piraj – ponudba – OP luč” ter na ovojnici
navesti tudi svojo firmo in naslov.

8. Rok za oddajo ponudb je do 6. 5. 1997
do 10. ure v tajništvo Splošne bolnišnice.
Javno odpiranje prispelih ponudb bo 7. 5.
1997 ob 9. uri v sejni sobi bolnišnice.

9. Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.

12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 20 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Ob-1351Č

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ob-
javlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo opreme za
radiologijo

1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolni-
šnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1.

2. Predmet razpisa
Digitalni ultrazvočni aparat z barvnim

dopplerjem za diagnostiko v radiologiji (ko-
madov 1) z naslednjimi tehničnimi karakte-
ristikami:

– digitalna tehnologija,
– multifrekvenčnost priključenih sond v

digitalnem formatu (real tripple frequency);
frekvenčni obseg sond odvisen od aplikacij,

– delovanje dopplerja na dveh različnih
frekvencah,

– digitalno izboljšana lateralna ločlji-
vost; avtomatska korekcija divergence ul-
trazvočnega snopa v bližnjem, srednjem in
daljnjem območju,

– digitalno formiranje ultrazvočnega
snopa, velika hitrost obnavljanja slike,

– digitalni filter vplivov gibanja orga-
nov pri dihanju (npr. digital motion elimi-
nator) pri power (angio) dopplerju,

– power (angio) doppler, identifikacija
pretokov, angio flow,

– večkratno procesiranje povratnega sig-
nala (npr. Quad signal processing),

– vaskularne T.D.I. analize,
– triplex mode v abdominalnem in angio

modu,
– modularnost in možnost kasnejše nad-

graditve opreme z novimi tehnologijami
(npr. second harmonic imaging, flash echo
tehnologija, itd.),

– enostavnost pri uporabi, prijaznost do
uporabnika, dobra ergonomika.

Aparatura naj bo opremljena z naslednjo
opremo (sonde, pribor, dokumentacija sli-
ke):

– konveksna abdominalna sonda – mul-
tifrekventna, frekvenčni obseg od 3.0 do
6.0 MHz (osrednja frekvenca 3.75 MHz),

– phased array sektorska ultrazvočna
sonda za abdominalne preiskave, 3.0–6.0
MHz, osrednja frekvenca 3.75 MHz,

– linearna sonda – multifrekventna, frek-
venčni obseg od 6.0 do 10.0 MHz (osrednja
frekvenca 7.5 MHz),

– nožni pedal,
– pribor za punkcijo za obe omenjeni

sondi,
– stand-off za linearno sondo,
– barvni video termalni tiskalnik,
– črno-beli video termalni tiskalnik.
3. Kontaktna oseba pri pooblaščenem na-

ročniku je vodja komercialne službe dipl.
ek. Suzana Dolar (tel. 0602/41-031).

Na morebitna, pismeno posredovana vpra-
šanja bo vsem ponudnikom posredovan pisni
odgovor najkasneje 10 dni pred iztekom raz-
pisnega roka. Sklicevanje na razne ustno po-
sredovane informacije se ne bo upoštevalo.

4. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, sicer se ponudba ne bo mogla upošteva-
ti. K ponudbi morajo biti priloženi bonitetni
obrazci (ne starejši od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka).

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena (fco kupec vključujoč montažo,
prometni davek in ocarinjenje),

– kvaliteta,
– način plačila in fiksnost cen (možnost

odloženega plačila; v primeru zahtevanega
avansa ponuditi kvalitetno zavarovanje
le-tega),



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1604 Št. 21 – 11. IV. 1997

– čimkrajši rok dobave in montaže,
– garancijski rok, ki ne sme biti krajši od

dveh let,
– zagotovitev servisa in rezervnih delov

v Republiki Sloveniji,
– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti

ponudnika.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosta
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z razpisom.

6. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 1, z oznako “Ne od-
piraj – ponudba – RTG” ter na ovojnici
navesti tudi svojo firmo in naslov.

7. Rok za oddajo ponudb je do 6. 5. 1997
do 10. ure v tajništvo Splošne bolnišnice.
Javno odpiranje prispelih ponudb bo 8. 5.
1997 ob 9. uri bo v sejni sobi bolnišnice.

8. Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.

11. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 30 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Ob-1351D

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ob-
javlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

montažo opreme za anestezijo
1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolni-

šnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1.
2. Predmet razpisa: ventilator (komadov

3), z naslednjimi zahtevami: aparat, mikro-
procesorsko krmiljen, mora podpirati na-
slednje oblike ventilacije:

– možnost ventiliranja otrok in odraslih,
– CMV: tlačno in volumsko kontroliran

z možnostjo nastavljivega tlačnega in pre-
točnega proženja asistiranega vdiha,

– SIMV: tlačno in volumsko kontroliran
z možnostjo nastavljivega tlačnega in pre-
točnega proženja ter tlačno podporo,

– CPAP: nastavljivo tlačno in pretočno
proženje ter tlačna podpora,

– v vseh načinih možna uporaba PEEP,
– možnost meritve AUTOPEEP,
– možnost ročnega proženja,
– izbiro pretočnih krivulj,
– uporaba globokega vdiha,
– uporaba inspiratorne pavze,
– nastavljiv apnea alarm,
– respiratorna mehanika,
– grafika s trendi,
– komunikacijski vmesnik (DCI).

Aparat mora omogočati naslednje pri-
ključitve oziroma povezave:

– na lasten monitor,
– na lokalni ali centralni bolniški moni-

toring,
– na metabolični monitor,
– tiskalnik,
– mobilni podstavek s kompresorjem,
– vlažilec,
– možnost minimalno 2 uri obratovanja

z lastnim napajanjem,
– možnost napajanja brez komprimira-

nega zraka.
3. Orientacijska vrednost opreme:

9,500.000 SIT.
4. Kontaktna oseba pri pooblaščenem na-

ročniku je vodja komercialne službe dipl.
ek. Suzana Dolar (tel. 0602/41-031).

Na morebitna, pismeno posredovana vpra-
šanja bo vsem ponudnikom posredovan pisni
odgovor najkasneje 10 dni pred iztekom raz-
pisnega roka. Sklicevanje na razne ustno po-
sredovane informacije se ne bo upoštevalo.

5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, sicer se ponudba ne bo mogla upošteva-
ti. K ponudbi morajo biti priloženi bonitetni
obrazci (ne starejši od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena (fco kupec vključujoč montažo,
prometni davek in ocarinjenje),

– kvaliteta,
– način plačila in fiksnost cen (možnost

odloženega plačila; v primeru zahtevanega
avansa ponuditi kvalitetno zavarovanje
le-tega),

– čimkrajši rok dobave in montaže,
– garancijski rok, ki ne sme biti krajši od

dveh let,
– zagotovitev servisa in rezervnih delov

v Republiki Sloveniji,
– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti

ponudnika.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosta
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z razpisom.

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanj-
ša obseg razpisanega dela v primeru, da ne
more zagotoviti dovolj finančnih sredstev.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 1, z oznako “Ne od-
piraj – ponudba – anestezija” ter na ovojnici
navesti tudi svojo firmo in naslov.

8. Rok za oddajo ponudb je do 6. 5. 1997
do 10. ure v tajništvo Splošne bolnišnice.
Javno odpiranje prispelih ponudb bo 8. 5.
1997 ob 12.30 v sejni sobi bolnišnice.

9. Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.

12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 20 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Ob-1351E

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ob-
javlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
montažo digitalne telefonske centrale

1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolni-
šnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1.

2. Predmet razpisa
Digitalna telefonska centrala z montažo

in izdelavo izvedbenega projekta, ki mora
ustrezati naslednjimi zahtevami:

– 0/0/320/3 30(2B+D),
– 320 analognih internih priključkov,
– 3 posredovalna mesta – ISDN telefon-

ski aparat,
– ISDN – PRA 30(2B-D) za povezavo s

Telekom omrežjem,
– računalnik za obdelavo tarife,
– možnost vključitve obstoječega inter-

nega paging sistema Multitone.
Ponujena oprema mora omogočati tudi

možnost nadaljnje dograditve dodatnih ana-
lognih in tudi digitalnih internih priključkov.

Ponudniki morajo v ponudbi upoštevati
linijsko opremo za povezavo centrale z jav-
no mrežo, pridobiti ustrezna soglasja in
uskladiti projektne podatke s podjetjem Te-
lekom ter poskrbeti za demontažo stare cen-
trale in njeno odstranitev.

Ponujena cena naj bo prikazana po posa-
meznih elementih in po sistemu “na ključ”.

3. Orientacijska vrednost opreme:
7,000.000 SIT.

4. Kontaktna oseba pri pooblaščenem na-
ročniku je vodja komercialne službe dipl.
ek. Suzana Dolar (tel. 0602/41-031).

Ponudniki si lahko lokacijo ogledajo
vsak delovni dan med 10. in 13. uro do 25. 4.
1997 po predhodni telefonski najavi kon-
taktni osebi.

Na morebitna, pismeno posredovana
vprašanja bo vsem ponudnikom posredovan
pisni odgovor najkasneje 10 dni pred izte-
kom razpisnega roka. Sklicevanje na razne
ustno posredovane informacije se ne bo upo-
števalo.

5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, sicer se ponudba ne bo mogla upošteva-
ti. K ponudbi morajo biti priloženi bonitetni
obrazci (ne starejši od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena (fco kupec vključujoč montažo,
prometni davek in ocarinjenje),

– kvaliteta,
– način plačila in fiksnost cen (možnost

odloženega plačila; v primeru zahtevanega
avansa ponuditi kvalitetno zavarovanje
le-tega),

– čimkrajši rok dobave in montaže,
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– garancijski rok, ki ne sme biti krajši od
dveh let,

– zagotovitev servisa in rezervnih delov
v Republiki Sloveniji,

– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti

ponudnika.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosta
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z razpisom.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovojni-
ci na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec, Gosposvetska 1, z oznako “Ne odpiraj –
ponudba – telefonska centrala” ter na ovojni-
ci navesti tudi svojo firmo in naslov.

8. Rok za oddajo ponudb je do 6. 5. 1997
do 10. ure v tajništvo Splošne bolnišnice.
Javno odpiranje prispelih ponudb bo 9. 5.
1997 ob 9. uri bo v sejni sobi bolnišnice

9. Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.

12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 30 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

Ob-1353

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

raziskovalne naloge Sociološki vidiki v
republiškem prostorskem planu

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47.

2. Predmet razpisa je izdelava razisko-
valne naloge z naslovom Sociološki vidiki v
republiškem prostorskem planu.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka izdelave razi-
skovalne naloge je takoj po podpisu pogodbe.

Predviden rok dokončanja naloge je
12 mesecev od podpisa pogodbe.

5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo
izbral naročnik.

Predviden rok dokončanja naloge je
12 mesecev od podpisa pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– predlagana  vsebina  in  metodologija
dela,

– kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika in ekspertne sku-

pine,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku.

(Prednost pri izbiri ponudnika bodo ime-
li javni zavodi oziroma podjetja, ki že s
svojim dosedanjim delom in poznavanjem
razpisane problematike dokazujejo ustrez-
no strokovnost in usposobljenost za izvaja-
nje razpisanih del).

7. Ponudba mora vsebovati.
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge

s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah ekspertne skupine, ki bo-
do opravljali dela in naloge, (z navedbo zah-
tevane izobrazbe, interdisciplinarna sestava
skupine),

– ovrednotenje, finančno in po urah, ter
vsebinsko detajlnejše razdelano ponudbo za
izdelavo razpisane naloge po fazah dela za
čas trajanja naloge s terminskim planom iz-
vajanja,

– izpolnjen vzorec pogodbe s ponudbe-
nim predračunom,

– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-
nih obveznosti,

– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-
nje razpisanih nalog v predvidenem času,

– datum, do katerega velja ponudba,
– navedba pooblaščene osebe, ki daje tol-

mačenja na zahtevo naročnika v zvezi s po-
nudbo,

– predlog vsebine in metodologije pri-
prave naloge glede na razpisno dokumenta-
cijo,

– faznost in časovna dinamika naloge.
8. Naročnik si pridržuje pravico možno-

sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi. Ob-
seg razpisanih del je pogojen s sprejemom
proračuna za leto 1997.

9. Ponudnik lahko dobi za izdelavo svo-
je ponudbe dodatne informacije, pojasnila
in razpisno dokumentacijo na Ministrstvu
za okolje in prostor, Uradu RS za prostor-
sko planiranje, Dunajska 47, pri Lei Javor-
nik, tel. 061/178-70-22 vsak delovni dan, in
sicer od 15. 4. 1997 do 18. 4. 1997 med
9. in 11. uro.

10. Popolna ponudba z vidno oznako “Ne
odpiraj, ponudba za javni razpis UPP - So-
ciološki vidik v republiškem planu” ter na
hrbtni strani izpisanim nazivom in sedežem
ponudnika, mora prispeti v zapečatenem
ovitku na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47, do vključno pone-
deljka, 5. 5. 1997 do 10. ure.

11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
5. 5. 1997 ob 14. uri v prostorih Urada RS
za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunaj-
ska 47. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
vsi pooblaščeni predstavniki ponudnikov pi-
sna pooblastila za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 39/97 Ob-1354

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Andragoški center Slovenije, Šmar-
tinska 134a, Ljubljana, naslednji

javni razpis
za izbiro izvajalca za prenovo sprejemne
avle in priročne shrambe Andragoškega

centra Slovenije, Šmartinska 134a,
Ljubljana

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
prenovo sprejemne avle in priročne shram-
be Andragoškega centra Slovenije in to GOI
in oprema.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili gradbeno pogodbo po
sistemu “funkcionalni ključ v roke”.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje od vključno tretji dan po obja-
vi med 9. in 12. uro na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2 pri Krampelj Majdi.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 6.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun:
50105-601-11966.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženi-
ring, Vurnikova 2, tel. 061/133-62-52, faks
061/319-245, kontaktna oseba Jereb Janez.

4. Orientacijska vrednost del znaša za
GOI in opremo: 3,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
21. 4. 1997 do 10. ure na naslov LIZ-inže-
niring, Ljubljana, Vurnikova 2. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah “po-
nudba – Andragoški center Slovenije – Ne
odpiraj”.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, 21. 4. 1997 ob 10.30.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Andragoški center Slovenije

Ob-1356

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

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
dobavo vrečk za polaganje gotovine v

dnevno nočne trezorje
1. Predmet razpisa je redna dobava vrečk

za polaganje gotovine v dnevno nočne tre-
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zorje za potrebe podružnic Agencije Re-
publike Slovenije za plačilni promet.

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

3. Rok za pričetek prve dobave je dva
tedna po sklenitvi pogodbe.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v centrali Ljubljana, sektorju
za kadrovske in splošne naloge, Ljubljana,
Tržaška 16, od 16. do 17. 4. 1997 med 12.
in 14. uro pod pogojem, da predložijo poob-
lastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, rok
dobave, reference in druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je do 3. 5. 1997
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, centrala Ljubljana, Ljublja-
na, Tržaška 16.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– vrečke za DNT”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1997
ob 9. uri v sejni sobi centrale Ljubljana,
Tržaška 16.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
ših ponudnikov pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-1357

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

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
dobavo ovojnic s sporočili imetnikom
računov o prometu in stanju denarnih

sredstev na njihovih računih
1. Predmet razpisa je redna dobava ovo-

jnic s sporočili imetnikom računov o stanju
in prometu denarnih sredstev na njihovih
računih za potrebe podružnic Agencije Re-
publike Slovenije za plačilni promet.

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

3. Rok za pričetek prve dobave je 7 dni
po sklenitvi pogodbe, za vse nadaljnje do-
bave pa 48 ur od naročila.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v centrali Ljubljana, sektorju
za plačilni promet, Ljubljana, Glinška 3 od
15. do 17. 4. 1997 med 11. in 13. uro pod
pogojem, da predložijo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, rok
dobave, reference in druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je do 7. 5. 1997
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, centrala Ljubljana, sektor
za plačilni promet, Ljubljana, Glinška 3.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– ovojnice.

7. Javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 1997
ob 10. uri v sejni sobi centrale Ljubljana,
Tržaška 16.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
ših ponudnikov pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 90/97 Ob-1358

Agencija za radioaktivne odpadke, Ljub-
ljana, na podlagi določil zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenij (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 izvajalca brez omejitev za

izdelavo projekta Tehnološki in
organizacijski vidiki obratovanja

Prehodnega republiškega skladišča
NSRAO

1. Naročnik: Agencija za radioaktivne
odpadke, Ljubljana, Parmova ulica 53 (v
nadaljevanju: Agencija RAO).

2. Predmet razpisa: izdelava projekta, ki
bo iz tehnološkega in organizacijskega vi-
dika na celovit način obdelal obratovanje
Prehodnega republiškega skladišča NSRAO.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,500.000 SIT.

4. Čas izvedbe del: 3 mesece po skleni-
tvi pogodbe z izbranim ponudnikom.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– celovitost ponudbe izvajalca,
– ponudbena cena del.
6. Ponudba mora vsebovati elemente iz

12. člena odredbe za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), predvsem pa:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge,
– dokazilo o registraciji (izpis iz sodne-

ga registra),
– podatke o kadrovski strukturi,
– dokazilo o referencah,
– predlog pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom,
– datum, do katerega velja ponudba,
– način dokazovanja in zagotavljanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
7. Razpisno dokumentacijo za pripravo

ponudb lahko zainteresirani ponudniki dvig-
nejo na Agenciji RAO, Parmova ulica 53,
Ljubljana, pri tajnici Tjaši Lučič vsak de-
lovni dan med 8. in 14. uro, tel.
061/13-23-280.

8. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis” ter navedbo firme
in sedeža ponudnika morajo prispeti v zapr-
ti ovojnici na naslov: Agencija RAO, Par-
mova ulica 53, 1113 Ljubljana. Pravočasne
ponudbe bodo tiste, ki bodo prispele do
vključno 6. maja 1997 do 14. ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo 6. maja
1997 ob 15. uri v sejni sobi Agencije RAO,
Ljubljana, Parmova ulica 53, III. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju, morajo predložiti pisna
pooblasila za zastopanje.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, in ponudbe, ki ne bodo pravilno
opremljene, bodo neodprte vrnjene ponud-
niku.

11. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Agencija za radioaktivne odpadke,
Ljubljana

Št. 96 Ob-1359

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
proučitev variant od Škofij do Lucije za
lokacijski načrt za avtocesto na odseku

Srmin–Koper (Slavček) z navezavo hitre
ceste Koper–Izola–Lucija in navezavo

Luke Koper na avtocesto
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47.

2. Predmet razpisanih del je:
a) predhodna dela (izdelava predloga

programa priprave LN in izdelava termin-
skega plana),

b) proučitev, izdelava dodatnih rešitev,
vrednotenje in primerjava variant AC, HC
in navezave Luke Koper na območju od
Škofij do Lucije s predlogom najustreznejše
rešitve,

c) priprava usmeritev za izdelavo poseb-
nih strokovnih podlag za lokacijski načrt.

3. Ponudnik mora ponuditi kompleten
obseg del iz 2. točke tega razpisa.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.

5. Okvirni roki:
– pričetek razpisanih del je predviden v

juniju 1997;
– rok za izdelavo nalog iz tč. 2a je 15 dni

od obojestranskega podpisa pogodbe;
– rok za izdelavo nalog iz tč. 2b in 2c je

90 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela
– dokazilo ne sme biti starejše od 3 mese-
cev;

– podrobnejšo vsebino in obseg del;
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge: odgovorni vodja projekta, od-
govorni nosilci za posamezna področja,
ostali sodelavci, zunanji sodelavci;

– reference ponudnika, odgovornega
vodje projekta in odgovornih nosilcev;

– roke izdelave naloge;
– ceno in način plačila;
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika;
– predlog pogodbe;
– datum, do katerega velja ponudba.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– vsebina in kompletnost ponudbe;
– usposobljenost delovne skupine (izo-

brazba in reference s področja, ki je pred-
met razpisa);
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– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-
mentacije (grafična in računalniška obdela-
va);

– ponudbena cena del;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku (ugodnejša cena, krajši roki ipd.).
8. Naročnik si pridržuje možnost poga-

janja s ponudniki v postopku priprave anali-
ze ponudb s ciljem racionalnejšega gospo-
darjenja s sredstvi in, da v primeru drugih
prevladujočih elementov ponudbe, najcenej-
še ponudbe ne bo sprejel tudi kot najugod-
nejše. Obseg razpisanih del je pogojen s
sprejemom proračuna 1997.

9. Razpisno dokumentacijo dvignejo
zainteresirani na Ministrstvu za okolje in
prostor, v sobi št. 205 Urada RS za prostor-
sko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47 – II.
nadstropje, od torka dne 15. 4. 1997 dalje,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. V tem
času dobe ponudniki pojasnila in informaci-
je za izdelavo in način dela za razpisane
naloge pri Nataliji Fon-Boštjančič, tel.
(061)17-87-033.

10. Ponudniki morajo podpisane, žigo-
sane in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo v zapečateni ovojnici z oz-
nako “Ponudba za izdelavo proučitve va-
riant od Škofija do Lucije za lokacijski
načrt za avtocesto na odseku Srmin–Koper
(Slavček) z navezavo hitre ceste na odseku
Koper–Izola–Lucija in navezavo Luke Ko-
per” in “Javni razpis – ne odpiraj”, z nave-
denim ponudnikom, oddati v tajništvu Ura-
da RS za prostorsko planiranje, Ljubljana,
Dunajska 47 – I. nadstropje, do vkjučno
ponedeljka 5. 5. 1997 do 12. ure. Ponudbe
poslane po pošti, morajo biti poslane pri-
poročeno in morajo prispeti v vložišče na-
ročnika  do  zgoraj  navedenega  roka  in
ure.

Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
5. 5. 1997 ob 13. uri, v prostorih MOP, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Du-
najska 47 – sejna soba, II. nadstropje.

11. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo komisiji predložiti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

12. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene prispele pravočasno
na naslov naročnika.

13. Naročnik ponudnikom ne priznava
stroškov za izdelavo ponudbe.

14. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 57/97 Ob-1360

Na podlagi 10. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja javni zavod Tehniški muzej Slove-
nije

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo strešne

kritine:
a) osrednje zgradbe muzejskega kom-

pleksa v Bistri,
b) nove zgradbe prometnega oddelka

v Bistri,

c) dela zgradbe oddelka kmetijske me-
hanizacije

1. Naročnik: Tehniški muzej Slovenije,
Parmova 33, Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
a) dokončanje krovsko kleparskih del pri

zamenjavi strešne kritine osrednjega mu-
zejskega kompleksa v Bistri z opečnim bo-
brovcem “Creaton-klasik dunkel” na povr-
šini 2400 m2,

b) krovsko kleparska dela pri zamenjavi
strešne kritine nove dvorane prometnega od-
delka z umetno staranim betonskim bobrov-
cem “Bramac” na površini 1300 m2,

c) krovsko kleparska dela pri zamenjavi
strešne kritine dela objekta oddelka kmetij-
ske mehanizacije z umetno staranim beton-
skim bobrovcem “Bramac” na površini 700
m2.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo v roku 5 dni od objave
razpisa na upravi Tehniškega muzeja Slo-
venije na Parmovi 33 v Ljubljani med 8. in
10. uro proti plačilu nepovratnih stroškov v
višini 5.000 SIT. Dodatne informacije lahko
dobijo ponudniki pri direktorju zavoda, og-
led in izmere na objektih pa so možne po
dogovoru z vodjem tehniških služb v Bistri
pri Vrhniki.

Ponudniki lahko podajo ponudbo samo
za posamezne objekte (a, b, c), lahko pa
tudi za vse tri zgradbe skupno vendar tako,
da je iz ponudbe razviden strošek po posa-
meznih objektih.

4. Orientacijska vrednost naročila zna-
ša: a) 14,000.000 SIT; b) 3,500.000 SIT;
c) 2,500.000 SIT.

5. Predviden pričetek del: takoj po skle-
nitvi gradbene pogodbe po sistemu “funk-
cionalni ključ v roke”.

6. Merila za sklenitev pogodbe: a) po-
nudbena cena, b) strokovna usposobljenost
in opremljenost, c) reference, d) druge ugod-
nosti, ki jih ponudnik nudi in so za investi-
torja pomembne.

7. Ponudniki naj podajo ponudbe z vso
potrebno dokumentacijo v zaprtih ovojni-
cah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
zamenjavo strešne kritine na objektih Teh-
niškega muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhni-
ki” do vključno 12. dne od objave razpisa
na upravi muzeja do 10. ure.

8. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
14. uri v muzeju v Bistri pri Vrhniki. Prisot-
ni predstavniki ponudnikov morajo komisiji
predložiti pisna pooblastila za njihovo nav-
zočnost pri odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du razpisa v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

10. Opcija ponudb mora biti najmanj
60 dni od odpiranja ponudb.

11. Razpisovalec ne priznava nobenih
stroškov ponudniku v zvezi z izdelavo po-
nudbe.

12. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse pogoje tega razpisa, raz-
pisne dokumentacije in razpisnih pogojev.

Tehniški muzej Slovenije

Št. 7/0-841/1-97 Ob-1361

Telekom Slovenije, p.o., Ljubljana, Ci-
galetova 15, na podlagi navodila o pogojih
in postopkih za oddajanje del izvajalcem

(Uradno glasilo Telekom Slovenije št. 5/95)
objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za tiskanje

in procesiranje računov TK storitev
oziroma za najem kapacitet pri

zunanjem partnerju
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Ljubljana, Cigaletova 15.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga dobavitelja opreme za tiskanje in proce-
siranje računov TK storitev oziroma naju-
godnejšega ponudnika za najem kapacitet
pri zunanjem partnerju.

3. Razpisna dokumentacija
Podrobnejše informacije in razpisno do-

kumentacijo lahko ponudniki dobijo od 14.
aprila 1997 do vključno 18. aprila 1997 od
11. do 13. ure v sobi 1111 poslovne stavbe
Telekom Slovenije, Ljubljana, Cigaletova
15, pri Borisu Beriču, dipl. inž.,
061/13-13-338 in Borutu Učakarju, dipl.
inž., tel. 061/324-993.

4. Vrednost investicije
Ocenjena vrednost investicije znaša

70 mio SIT.
5. Dobavni rok: predvideni dobavni rok

je 15. september 1997.
6. Prijave: na javni razpis se lahko prija-

vijo izvajalci, ki so registrirani za opravlja-
nje del iz tega razpisa, imajo dovoljenje za
delo, ustrezne kadre in izkušnje pri oprav-
ljanju tovrstnih del.

Ponudbe morajo vsebovati elemente, do-
ločene v razpisnih pogojih investitorja.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljana v razpisnih pogojih
investitorja.

8. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-
rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., Ljubljana, Cigaletova 15, ali biti nepo-
sredno oddane v sobi 806 na Cigaletovi 15,
najkasneje do 12. maja 1997 do 10. ure.
Ponudbe morajo biti v enem izvodu in v
zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba procesiranje TK računov”.

9. Odpiranje ponudb bo dne 12. maja 1997
ob 11. uri v sejni sobi 801 poslovne stavbe
Telekom Slovenije, Ljubljana, Cigaletova 15.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugod-
nejšega ponudnika bodo ponudniki obveš-
čeni v roku najkasneje 45 dni po odpiranju
ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.

Ob-1362

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja v smislu odredbe za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo tulcev za zaščito sadik

gozdnega drevja pred rastlinojedo
parkljasto divjadjo

1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, Ljubljana.

2. Predmet: nabava tulcev za zaščito sa-
dik gozdnega drevja pred rastlinojedo par-
kljasto divjadjo:
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a) zaščitni tulci višine 1,2 m – 40.000 ko-
sov

b) zaščitni tulci višine 1,8 m – 3.000 ko-
sov

c) mrežasti tulci (1,5×2 cm), premer
30 cm, višina 1,2 m – 15.000 kosov

d) mrežasti tulci (1,5×2 cm), premer
30 cm, višina 1,5 m – 15.000 kosov.

3. Orientacijska vrednost je
pod a) 8,000.000 SIT,
pod b) 1,000.000 SIT,
pod c) 5,000.000 SIT,
pod d) 5,000.000 SIT.
4. Rok dobave: prva polovica maja 1997

oziroma dvajset dni po podpisu pogodbe.
Računa se, da je dobava opravljena, ko so
sredstva dobavljena na območne enote Za-
voda za gozdove Slovenije, po razdelilniku,
ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

5. Merila za izbiro najugodnejših ponud-
nikov so: rok dobave, cena, kvaliteta in dru-
ge ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki.

6. Vsi, ki želijo sodelovati na javnem
razpisu, morajo predložiti pisno ponudbo z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – tulci” v
zapečateni ovojnici skupaj z vzorcem, naj-
kasneje do 21. 4. 1997 do 14. ure v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana.

7. Ponudba mora vsebovati potrdilo o re-
gistraciji podjetja in ostale pogoje 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo
iz proračuna Republike Slovenije. Cena za
ponujeno blago mora biti oblikovana na plači-
lo 30 dni po dobavi, izražena v SIT, fco. ob-
močne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
Prometni davek mora biti prikazan posebej.

8. Odpiranje ponudb bo 21. 4. 1997 ob
14.15 v prostorih Zavoda za gozdove Slo-
venije, Večna pot 2, Ljubljana. Pri odpira-
nju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni pisno v 14 dneh po odpiranju ponudb.

Zavod za gozdove Slovenije

Ob-1363

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove in
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojnosti za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Občina Gorenja vas-Polja-
ne v sodelovanju z Zavodom za gozdove
Slovenije, OE Kranj, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na
območju Občine Gorenja vas-Poljane v

letu 1997
1. Naročnik (investitor): Občina Gore-

nja vas-Poljane.
2. Predmet razpisa: redno – tekoče vzdr-

ževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju občine, po letnem programu.

3. Vzdrževalna del: ročna in strojna ce-
starska dela, strojno vzdrževanje vozišča,
obnova in novogradnja cestnih objektov.

4. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in pojasnila ponudniki dobijo v času
uradnih ur, na sedežu Občine Gorenja
vas-Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas.
Dodatna pojasnila ponudniki prejmejo tudi
na sedežu ZGS KE Poljane, tel. 064/685-135
(inž. Bogo Žun) vsak delovni dan od 7. do
8. ure, kjer je istočasno “na vpogled” karta
gozdnih prometnic.

5. Vrednost razpisanih del je 3,700.000
SIT.

Investitor si glede na pridobitev in ter-
minski potek sredstev pridržuje pravico
spremeniti količinski in finančni obseg del.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

6. Ponudbeni pogoji
Ponudbene cene (skupne, sumarne-ko-

mulativne, po enoti mere) se vpisuje v kopi-
jo “vzdrževanje gozdnih cest Plan – koli-
činsko”.

Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.

Opcija ponudbe 31. 5. 1997.
Ponudba mora biti sestavljena skladno z

12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).

7. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference na področju nizkega

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela,

– vzpostavitev “cestarske” službe,
– skupna ponudbena cena – sumarno

(bruto + TPD),
– ponudbene cene po enoti mere – pov-

prečno za vsa razpisana dela – (bruto +
TPD),

– ponudbena cena na posamezni gozdni
cesti – sumarno brez del v stolpcu 1, 2, 3 –
bruto s TPD,

– strojne, delovne in druge kapacitete po-
nudnika,

– način plačila,
– fiksnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe na javni razpis naj interesen-

ti pošljejo do 5. 5. 1997 do 12. ure na Obči-
no Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas.

Pristojen je rok prispetja ponudbe na Ob-
čino Gorenja vas-Poljane in ne rok oddaje
po pošti.

Ponudba naj bo v zaprti kuverti in poleg
ostalih podatkov opremljena z napisom “Ne
odpiraj – ponudba za vzdrževanje gozdnih
cest”.

9. Odpiranje ponudb bo 5. 5. 1997 ob
12.30 v sejni sobi Občine Gorenja vas-Po-
ljane.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ob-1364

Na podlagi zakona o izvajanju proraču-
na 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 Gorenja vas-Po-
ljane objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitve za

modernizacijo lokalnih in krajevnih cest
na območju Občine Gorenja vas-Poljane

1. Naročnik: Občina Gorenja vas-Poljane.
2. Investitor: Krajevne skupnosti v Ob-

čini Gorenja vas-Poljane, in sicer vsaka KS
za investicije, katere se bodo izvajale na
njenem območju.

3. Predmet razpisa:
a) oddaja del za asfaltiranje lokalnih in

krajevnih cest,
b) oddaja gradbenih del za obnovo lo-

kalnih in krajevnih cest,
c) izvajanje strokovnega in finančnega

nadzora za dela razpisana pod točko a in b.
4. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Občini Gorenja vas-Poljane
v času uradnih ur pri Ivanu Petrovčiču od
15. 4. 1997 do 25. 4. 1997.

5. Orientacijska vrednost znaša
– pod točko a) – ca. 70,000.000 SIT,
– pod točko b) – ca. 18,000.000 SIT.
Za ponudnike pod točko c) so orientacij-

ske vrednosti navedene pod točkama a) in b).
6. Na razpis se ponudniki lahko prijavijo

skladno s predmetom razpisa (3. točka) in
na osnovi razpisne dokumentacije katero
dvignejo ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov priprave dokumentacije v višini
5.000 SIT. Stroške ponudnik plača na ŽR
Občine Gorenja vas - Poljane, št.
51510-630-50225.

7. Predvideni rok izvajanja del
Pričetek izvajanja del, maj 1997, rok za

dokončanje del 31. oktober 1997.
8. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) popis del za posamezno investicijo,
b) razpisne pogoje.
9. Pogoji za udeležbo:
a) ponudniki lahko oddajo ponudbo za

vsa dela, navedena v 3. točki razpisa in
skladno z razpisno dokumentacijo. Ponud-
ba mora biti izdelana po posameznih po-
stavkah (na enoto) in ločena po posameznih
objektih.

Pogoj iz predhodnega odstavka ne velja
za ponudnike za razpisana dela pod točko c,
ki morajo ponudbo za strokovno-finančni
nadzor izdelati za dela pod a in b.

10. Merila za izbiro ponudnika:
– podpisana izjava ponudnika, da spre-

jema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– dokazilo o registraciji,
– strojne, delavne in druge kapacitete po-

nudnika in terminski načrt,
– fiksnost cen,
– reference,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2, ki ne sme biti starej-

ša od 30 dni, ali drugo veljavno dokazilo o
finančnem stanju firme, katero prav tako ne
more biti starejše od 30 dni,

– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

11. Rok za oddajo ponudb je 5. 5. 1997
do 12. ure. Ponudbe prispele po navedenem
roku bodo zavrnjene in neodprte vrnjene
ponudniku.

Pristojen je rok prispetja ponudbe na Ob-
čino Gorenja vas-Poljane in ne rok oddaje
na pošti.
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Ponudbe na javni razpis naj ponudniki
pošljejo ali izročijo osebno do navedenega
roka na naslov Občina Gorenja vas-Poljane,
Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – moderniza-
cija cest”, za nadzor po istem postopku s
pripisom “Ne odpiraj – modernizacija cest
– nadzor”.

12. Odpiranje ponudb bo v torek, dne 6.
5. 1997, ob 18. uri v sejni sobi Občine Go-
renja vas-Poljane.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v petnajstih dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Gorenja vas-Poljane

Ob-1365

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Rače-Fram objavlja

javni razpis
za nakup opreme – pohištva za Osnovno

šolo Fram
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Uporabnik: Osnovna šola Fram.
3. Predmet razpisa: oprema – pohištvo

po specifikaciji za OŠ Fram.
4. Orientacijska vrednost: 13,000.000

SIT.
5. Rok dobave: do 10. avgusta 1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena vrednost,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni najugodnejši

ponudnik.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa od 8. do 12. ure v prostorih
Staninvesta Maribor, Grajska ul. 7, soba
211/II, pri Teji Strdin. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potr-
dilo o plačilu pristojbine 10.000 SIT na žiro
račun št. 51800-601-11903 z namenom na-
kazila Pristojbina za javni razpis OŠ Fram.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se po-
nudnikom ne vrača.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba za OŠ Fram”.

9. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-
vati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

10. Rok za oddajo ponudb je do 8. 5.
1997 do 12. ure na naslov: Staninvest, Graj-
ska u. 7, 2000 Maribor.

11. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1997 v prostorih Občine Rače s pričetkom
ob 9. uri. Ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Občina Rače-Fram

Ob-1366

Javni razpis
za izbiro dobavitelja za vodovodne cevi,

armature in fazonske komade za
zunanje vodovodno omrežje do konca

leta 1997
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Kranj, ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet razpisa za leto 1997 je:
– dobava vodovodnih cevi iz duktilne li-

tine ∅ 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm,
– kompatabilne zasunske komade in ar-

mature za gornje profile,
– alkaten cevi ∅ 3/4, 1, 1.1/2, 2 in 3 cole

s pripadajočimi spojnimi elementi,
– hidrantne  nadzemne  in  podzemne

∅ 80 mm.
3. Orientacijska vrednost pod 2. točko

znaša 50,000.000 SIT.
4. Rok dobave vodovodnega materiala:
– sukcesivna dobava glede na potrebe

investitorja, katera je vezana na dinamiko
obnove vodovodnega sistema.

5. Lokacija dobave: fco naročnik.
6. Ponudba mora zadoščati tehničnim po-

gojem varnosti, mora imeti predpisane ate-
ste, cena mora biti podana v SIT fco JPK
Kranj,  vključno  z  vsemi  dajatvami  in
stroški.

7. Ponudba mora vsebovati:
– predlog pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev, za samostojne podjetnike pa priglasi-
tev pri davčnem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, in sicer BON1 in BON2 ali BON3.
Za samostojne podjetnike pa potrjeno napo-
ved za zadnje davčno obdobje,

– cene fco naročnik,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok od dneva naročila glede

na sukcesivno dobavo (fco naročnik),
– reference,
– opcija ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 30 dni,
– cenik za predmet razpisa pod 2. točko

(cena na enoto),
– način usklajevanja cen z inflacijo,
– druge ugodnosti.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale, kar je

zahtevano, bo naročnik izločil iz nadaljnje
obravnave.

8. Merila:
– cena na enoto,
– plačilni pogoji,
– rok dobave, od dneva naročila glede

na sukcesivno dobavo (fco naročnik),
– garancija,
– reference,
– druge ugodnosti.
9. Ta razpis v nobenem primeru ne zave-

zuje naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali naju-
godnejša.

Naročnik si pridržuje pravico, da sklene
pogodbo za posamezne vrste materiala z
različnimi ponudniki, ki bodo za določeni
material najugodnejši.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremkoli
ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel,
ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

10. Intresenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Javno podjetje Komunala Kranj,
p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj do
25. 4. 1997 do 12. ure.

Na zgornjem naslovu bo istega dne ob
12. uri tudi odpiranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– ponudba za vodovodne cevi, armature in
fazonske komade”.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na zgornjem naslovu pri Andreju
Šteru.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 79/97 Ob-1367

Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesar-
stvo, Rožna dolina, c. VIII/34, Ljubljana,
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 nakup raziskovalne opreme

1. Predmet razpisa je nakup: univerzalni
stroj za merjenje mehanskih lastnosti lesa in
lesnih tvoriv.

Meritve morajo obsegati tlačne, natezne
in upogibne trdnosti ter ustrezne module
elastičnosti.

Maksimalna sila pri meritvah bo znašala
do 50.000 N, potrebna delovna širina stroja
je 550 mm in višina hoda vpenjalnega siste-
ma 1200 mm. Stroj mora izpolnjevati zahte-
ve EN standardov za navedena merjenja,
opremljen pa mora biti z ustreznim računal-
nikom in programom za samodejno zajema-
nje, obdelavo, prikaz in izpis podatkov ter
rezultatov meritev.

2. Orientacijska vrednost opreme je
12,000.000 SIT.

3. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– boniteta ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in rezervnih delov,
– druge ugodnosti.
5. Pri izbiri bodo upoštevane tiste po-

nudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogo-
je, naročnik pa se ne obvezuje, da bo najce-
nejša ponudba tudi izbrana.

6. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesars-
tvo, Rožna dolina, c. VIII/34, Ljubljana do
5. maja 1997 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– javni razpis”.

7. Odpiranje ponudb bo v sredo, 7. maja
1997 ob 11. uri v sejni sobi Oddelka za le-
sarstvo, Rožna dolina, c. VIII/34, Ljubljana.

8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prišli na odpiranje ponudb, se bodo izkazali
s pooblastilom za zastopanje.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
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10. Dodatna pojasnila lahko zainteresi-
rani ponudniki dobijo vsak dan, v dopol-
danskem času v Katedri za žagarstvo in le-
sna tvoriva, pri prof. dr. Saši Pirkmaier, tel.
123-11-61 int. 402.

Biotehniška fakulteta
Oddelek za lesarstvo

Št. 36/97 Ob-1368

Občina Šentilj, Šentilj v Slovenskih go-
ricah 69, Šentilj v Slovenskih Goricah, na
podlagi odredbe o postopku in izvajanju jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo projektov PGD in PZI za

gradnjo telovadnice k obstoječi OŠ Zg.
Velka in adaptacija obstoječe šole
1. Občina Šentilj, Šentilj v Slov. goricah

69, Šentilj v Slovenskih goricah.
2. Predmet razpisa je izdelava projektov

PGD in PZI za gradnjo telovadnice k obsto-
ječi Osnovni šoli Zg. Velka in adaptacija
obstoječe šole.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,800.000 SIT.

4. Dinamika izvedbe del:
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe –

predvidoma 1. 5. 1997.
Zaključek del: 20. 5. 1997.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Projekt MR inženiring,
Svetozarevska 10, Maribor, pri Manfreda
Branki, na podlagi dokazila o vplačilu
stroškov v višini 10.000 SIT.

6. Ostali pogoji
Vse potrebne informacije v zvezi z jav-

nim razpisom dobijo ponudniki na Projekt
MR, inženiring, telefon 062/229-70-30.

Kompletno ponudbo v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba PGD, PZI za
telovadnico Zg. Velka” je potrebno oddati
na naslov: OŠ Sladki Vrh, Sladki Vrh 8a,
2214 Sladki Vrh do 22. 4. 1997 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1997
ob 12. uri v OŠ Sladki Vrh.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki pisno obveščeni.

Občina Šentilj v Slovenskih goricah

Ob-1369

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(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) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Center za promocijo turizma Slove-
nije, Ljubljana, Dunajska 156, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo in izvedbo

projekta tržnega komuniciranja z
domačo javnostjo za področje turizma

1. Predmet razpisa
Center za promocijo turizma Slovenije

razpisuje izdelavo in izvedbo projekta trž-
nega komuniciranja z domačo javnostjo na
področju turizma za leto 1997.

2. Cilj razpisa je izbor izvajalca, ki bo na
podlagi meril in ocene strokovne komisije

sposoben izdelati in izvesti projekt tržnega
komuniciranja z naslednjimi nameni:

– oblikovati krovno akcijo tržnega ko-
municiranja za pospeševanje prodaje slo-
venske turistične ponudbe domačim turi-
stom, predvsem krajših počitnic ob koncu
tedna oziroma podaljšanih koncev tedna, na
katero se bodo lahko učinkovito navezovale
tudi akcije tržnega komuniciranja posamez-
nih turističnih krajev (podjetij, društev, jav-
nih institucij, ...) in ki bo trajala od 1. 6.
1997 do 30. 11. 1997,

– povečati interes prebivalstva po spoz-
navanju in koriščenju slovenske turistične
ponudbe,

– oblikovati navade preživljanja proste-
ga časa z različnimi aktivnostmi slovenske
turistične ponudbe,

– oblikovati skupne in posamične sloga-
ne ter sporočila, ki jih bodo pri promociji
svojih turističnih ponudb lahko uporabljali
tudi posamezni kraji in podjetja.

3. Pogoji
Ponudniki so lahko domače pravne ali

fizične osebe.
V ponudbi mora biti priloženo:

1. Dokazilo o imenu, sedežu in matič-
ni številki iz registra organizacij in obrti,
Urada  Republike Slovenije za statistiko, z
navedbo registriranih dejavnosti, za fizične
osebe pa osebni podatki in dokazila o dr-
žavljanstvu ter davčna številka pravne ozi-
roma fizične osebe.

2. Dokumentacija, ki zajema:
– predračun z roki za izplačilo v teko-

čem letu,
– podpisan vzorec pogodbe, ki ni ob-

vezujoč za Center za promocijo turizma Slo-
venije.

3. Dispozicija projektne naloge in ro-
ki za izvedbo akcije tržnega komuniciranja.

4. Zahteve iz 4. in 5. točke tega razpi-
sa.

Ponudnik sme predložiti samo eno po-
nudbo, ki lahko vsebuje tudi variantne reši-
tve.

4. Vrednost in vsebina storitev
Celotna vrednost naročila lahko znaša

največ 25 milijonov SIT. V okviru teh sred-
stev je izvajalec dolžan zagotoviti:

– izdelavo projektne naloge, ki mora
opredeljevati cilje akcije tržnega komunici-
ranja, ciljne skupine in izvedben načrt,

– izvedbo krovne akcije tržnega komu-
niciranja z uporabo simbolov celostne po-
dobe turistične ponudbe Slovenije, obliko-
vanje krovnega slogana in sporočila akcije
tržnega komuniciranja z domačo javnostjo
in oblikovanje posameznih sporočil za po-
samične ciljne javnosti,

– optimalno izbiro medijev glede na ce-
no in pričakovan učinek akcije,

– navodila za uporabo posameznih spo-
ročil iz krovne akcije pri promociji turistič-
nih ponudb podjetij in krajev.

5. Pogoji in merila za oceno ponudb
Komisija za izbor izvajalca bo izbrala

najugodnejšega ponudnika na podlagi iz-
polnjevanja zahtev tega razpisa in nasled-
njih podatkov, ki jih mora vsebovati ponud-
ba:

5.1. Strokovna usposobljenost pravne in
fizične osebe:

– obdobje strokovnega delovanja na po-
dročju,

– imena dosedanjih pomembnejših na-
ročnikov,

– število in naslovi izvedenih projektov
s področja tržnega komuniciranja s poudar-
kom na turizmu.

5.2. Podatki o sestavi strokovnega in
kreativnega teama ter o posameznikih, ki
bodo sodelovali z naročnikom ves čas traja-
nja projekta:

– kratek življenjepis,
– projekti, ki jih je posameznik izvedel,
– projekti, ki jih je posameznik vodil.
5.3. Dokumentirani podatki o referencah

na področju izdelave ali vodenja tovrstnih
projektov:

– reference o izvedenih projektih,
– reference o vodenju projektov,
– reference s področja turizma.
5.4. Ponudba osnovnih in obveznih ter

dodatnih storitev v okviru iste cene:
– osnovne in obvezne storitve iz 4. točke

tega razpisa,
– dodatne storitve.
5.5. Ponudnikovi predlogi strategij in

kreativnih rešitev koncepta in izvedbe pro-
jekta:

– konceptualna strategija,
– vizualna strategija.
6. Način prijave in roki
6.1 Ponudba mora biti oddana na naslov

“Center za promocijo turizma Slovenije”,
Dunajska 156, Ljubljana, v zaprti ovojnici z
oznakama: “Razpis za tržno komuniciranje
na področju turizma” in “Ne odpiraj”.

6.2. Rok za prijavo je 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo v Ljubljani,
29. 4. 1997 ob 14. uri na sedežu Centra za
promocijo turizma Slovenije.

Ponudnike bomo o izbiri izvajalca obve-
stili do 6. 5. 1997.

Izbrani izvajalec bo s Centrom za pro-
mocijo turizma Slovenije sklenil pogodbo o
izdelavi in izvedbi projekta tržnega komu-
niciranja z domačo javnostjo.

Izbrani izvajalec bo za svoje nadaljnje
delo dobil potrebne strokovne podatke pri
naročniku, kakor tudi rezultate prve javnom-
nenjske raziskave v zvezi z nameni preživ-
ljanja prostega časa med Slovenci.

6.3. Okvirni rok za izdelavo celotne pro-
jektne naloge je 15. 5. 1997, kolikor ni v
pogodbi določeno drugače.

Dodatne informacije in pojasnila lahko
dobite pri Lučki Letič, tel. 061/1891-840.

6.4.  Obveznosti, pravice in odgovorno-
sti izvajalca projektne naloge in Centra za
promocijo turizma Slovenije bodo določene
v pogodbi.

Izvedba projekta je vezana na odobritev
dodatnih proračunskih sredstev za promoci-
jo turizma v letu 1997. Projekt bo realiziran
po pridobitvi zgoraj navedenih sredstev iz
proračuna Republike Slovenije.

Center za promocijo turizma Slovenije

Št. 110-1/97 Ob-1409

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 pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be 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.
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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

ponovni javni razpis
za oddajo del: akontativno pridobivanje

zemljišč in sklepanje odškodninskih
sporazumov za potrebe rekonstrukcije

ceste Osilnica–Zg. Čačič
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 16. do 18. 4.
1997, strokovne informacije pa vam posredu-
je Erna Bavčar, dipl. jur. (tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 4. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponduba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Akontativno
pridobivanje zemljišč za potrebe rek. ceste
Osilnica–Zg Čačič.” - E.B.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 4. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Ob-1372

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javno podjetje Rižanski vodovod Koper,
Ulica 15. maja št. 13, Koper

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo idejnega projekta in
predvidenih del za: akumulacija kubed

Akumulacija bo imela koristen volumen
5,000.000 m3 in bo izvedena z zemeljsko
pregrado in spremljajočimi objekti v obse-
gu po projektni nalogi, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z
razpisno dokumentacijo, ki jo lahko ponud-
niki pregledajo ali prevzamejo od 14. 4. do
18. 4. 1997 na sedežu javnega podjetja proti
plačilu 50.000 SIT na žiro račun Rižanske-
ga vodovoda Koper št. 51400-601-11191.

Informacije telefon 066/32-141, faks
066/38-026, Ivan Žigon, dipl. inž. in Jadran
Šarkanj, inž.

Ponudbe pošljite na naslov: Rižanski vo-
dovod Koper, Ulica 15. maja št. 13, Koper.

Rok za prispetje ponudb je 12. 5. 1997
do 11. ure dopoldne.

Rižanski vodovod Koper

Št. 351-03-25/97 Ob-1374

Republika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva  27a, Ljubljana, na podlagi določil zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije (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 izvajalca brez omejitev za
opravljanje storitev upravljanja in
obratovanja na poslovnih objektih

Langusova 4 in Dunajska 47 v Ljubljani
1. Predmet razpisa je opravljanje stori-

tev upravljanja in obratovanja na poslovnih
objektih:

A) Langusova 4 in
B) Dunajska 47 v Ljubljani.
Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša za objekt A) 1,400.000 SIT mesečno
in za objekt B) 370.000 SIT mesečno.

3. Predvideni rok pričetka del je 15. 5.
1997. Predvideni rok dokončanja del je 15.
5. 1999.

4. Ponudniki dvignejo razpisno dokumen-
tacijo in dobijo dodatne informacije na Ser-
visu skupnih služb vlade, Ljubljana, Gregor-
čičeva 27a pri Duši Škulj, tel. 061/178-5239,
vsak delovni dan od 9. do 10. ure.

5. Ponudbe morajo biti obvezno sestav-
ljene na originalni razpisni dokumentaciji,
v skladu s splošnimi in posebnimi razpisni-
mi pogoji ter obrazcem ponudbe.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
izločila vse nepravočasno prispele ponudbe
in ponudbe, ki ne bodo sestavljene in oprem-
ljene v skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovom naročnika in ponud-
nika, z navedbo predmeta razpisa “Uprav-
ljanje Langusova 4, Dunajska 47” ter oz-
načbo: “Ne odpiraj – ponudba!”, je torek,
22. 4. 1997 do 9. ure. Ponudbe se oddajo v
vložišču glavne pisarne Servisa skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
22. 4. 1997 ob 10. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna poob-
lastila za zastopanje.

Št. 033-08-5/97 Ob-1375

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije (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 izvajalca brez omejitev za

opravljanje varovanja in receptorske
službe poslovnih prostorov državnih

upravnih organov na Slovenčevi 95 in
Dunajski 47 v Ljubljani

1. Predmet razpisa je izvajanje varnost-
no-receptorske službe v prostorih državnih
upravnih organov na:

A) Slovenčevi 95 v Ljubljani,
B) Dunajska 47 v Ljubljani.
Naročnik storitev je Servis skupnih služb

Vlade RS.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša za objekt:
A) 415.000 SIT/mesečno,
B) 350.000 SIT/mesečno.
3. Predvideni rok pričetka del je 15. 5.

1997. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena po-
godba za dobo dveh let.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb vlade, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 27a pri Alešu Ponikvarju, tel.
061/1785-565, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.

5. Ponudbe morajo biti obvezno sestav-
ljene na originalni razpisni dokumentaciji,
v skladu s splošnimi in posebnimi razpisni-
mi pogoji ter obrazcem ponudbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-

do upoštevana navedena merila in kriteriji
iz razpisne dokumentacije. Najcenejši po-
nudnik ni nujno, da je najugodnejši.

7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa “Javni raz-
pis: Varovanje, Slovenčeva 95 in Dunajska
47” in oznako: “Ne odpiraj – ponudba!”, je
sreda, 23. 4. 1997 do 9. ure. Ponudbe se
oddajo v vložišču glavne pisarne Servisa
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
23. 4. 1997 ob 10. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna poob-
lastila.

Servis skupnih služb Vlade

Ob-1378

Krajevna skupnost Črešnjevec na podla-
gi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) kot investitor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

(adaptacijo) mrliške vežice na
pokopališču Črešnjevec

1. Naročnik: Krajevna skupnost Črešnje-
vec, Črešnjevec 41, Slovenska Bistrica.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca grad-
benih, obrtniških in instalacijskih del, opre-
me ter zunanje ureditve mrliške vežice Čreš-
njevec.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od dneva razpisa na sedežu
Krajevne skupnosti Črešnjevec, Črešnjevec
41, 2310 Slovenska Bistrica (Dom kulture)
ob sredah med 9. in 10. uro.
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Za dvig dokumentacije je potrebno pred-
hodno plačilo stroškov dokumentacije v vi-
šini 20.000 SIT na žiro račun naročnika KS
Črešnjevec, Črešnjevec 41, Slovenska Bi-
strica št. 51810-645-50636.

Vsa pojasnila o razpisu dobijo ponudni-
ki ob sredah med 9. in 10. uro na sedežu
krajevne skupnosti.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,000.000 SIT.

5. Predvideni rok gradnje je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokonač-
nja je 15. september 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– vrednost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– garancija za kvalitetno izvedbo del ter

garancijska doba,
– opremljenost ponudnika z gradbeno

operativo in kadri,
– reference na primerljivih objektih,
– bonitete ponudnika,
– rok izvedbe,
– ugodnosti kreditiranja in
– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo

v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba mrliška vežica Črešnjevec”.

8. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
objave razpisa na naslov KS Črešnjevec,
Črešnjevec 41, 2310 Slovenska Bistrica.

Ponudniki bodo o kraju in času odpira-
nja ponudb obveščeni naknadno. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri od-
piranju ponudb morajo pred odpiranjem
predložiti pisno pooblastilo.

9. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni,
– ponudbeni predračun na žigosanih ori-

ginalih popisa ponudnika z izjavo, da so
cene za popisana dela fiskne in se obraču-
navajo po navedenih količinah,

– prometni davek mora biti zajet posebej
in prikazan v ceni ponudbe,

– v ponudbi mora biti posebej navedena
opcija ponudbe,

– seznam referenc na primerljivih objek-
tih,

– podpisan osnutek pogodbe,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vo-

dili gradnjo, z navedbo izobrazbe in drugih
podaktov,

– manipulativne stroške ponudnika pri
zagotovitvi del podizvajalcev,

– operativni terminski plan izvedbe del s
predvideno dinamiko financiranja,

– shemo ureditve gradbišča,
– izjavo, da je seznanjen s tehnično do-

kumentacijo in da z njo soglaša,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2,
– akceptni nalog v višini 10% ponudbe-

ne cene za izvajanje del, kot garancijo za
resnost ponudbe,

– izjavo ponudnika, da prevzema opera-
tivno koordinacijo izvajanja del na objektu
z morebitnimi drugimi izvajalci posamez-
nih del,

– izjavo, da ponudnik soglaša, da naroč-
nik iz ponudbe izvzame določene zaključe-
ne postavke v skupni vrednosti do največ
20%,

– garancijsko izjavo z navedenimi instru-
menti zavarovanja za kvalitetno izvedbo del
ter za odpravo napak v garancijski dobi,

– izjavo o možnosti kreditiranja v višini
50% za dobo 1 leta z navedenimi kreditnimi
pogoji ter možnostjo predčasnega vračila s
strani investitorja in

– izjavo o drugih ugodnostih, ki jih nudi
ponudnik.

10. Upoštevale se bodo le popolne po-
nudbe z vsemi zahtevanimi podatki in izja-
vami. Naročnik si pridržuje pravico, da z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
glede na razloge, oziroma sklene pogodbo z
izbranim ponudnikom po fazah del v zmanj-
šanem obsegu.

11. O izboru bodo ponudniki seznanjeni
v zakonitem roku.

Krajevna skupnost Črešnjevec

Ob-1380

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
za oddajo del: elektro instalacije in

merilno-regulacijska oprema vodovoda
Veliki Trn

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izvedba elektro in-

stalacij in dobava ter izvedba merilno-regu-
lacijske opreme vodovoda Veliki Trn.

3. Orientacijska cena: 9,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: pričetek: 20. 5. 1997,

dokončanje: v dveh mesecih.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, fi-
nanciranje izgradnje, kompenzacija, fik-
snost cen, rok izvedbe, reference s področ-
ja  del,  realnost  ponudbe,  dodatne  ugod-
nosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponduba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register so-

dišča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek
iz registra obrti, iz katerega je razvidna de-
javnost ponudnika, odločbo o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti,

– potrjene obrazce BON 1 in BON 2 ozi-
roma BON 3, ne starejše od 30 dni; samo-
stojni podjetnik pa davčno napoved za pre-
teklo leto in potrdilo banke o povprečnem
stanju na žiro računu za obdobje zadnjih
treh mesecev,

– ceno za izvedbo del z vključenim pro-
metnim davkom,

– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– število strokovnega kadra v rednem de-
lovnem razmerju, ki bo neposredno odgo-
voren za izvajanje del,

– spisek morebitnih podizvajalcev z na-
vedbo njihovega deleža udeležbe,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– podpisan vzorec pogodbe,

– datum do katerega velja ponudba,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora

ponudnik priložiti akceptni nalog, ki glasi
na 10% ponujene vrednosti in pooblastilo
za vnovčitev; samostojni podjetnik pa me-
nico, z navedbo domiciliata.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

2. Ponudbo z oznako “Elektro instalaci-
je Veliki trn – Ne odpiraj” je potrebno do-
staviti v zapečateni kuverti najkasneje do
12. 5. 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 Urad-
nem listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko  infrastrukturo  Občine  Kr-
ško,  CKŽ  14,  pri  Janezu  Kalanu,  tel.
22-771,  kjer  dobite  tudi  vse  dodatne
informacije.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 2.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Št. 012-3/95-21 Ob-1382

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Mestna občina Novo mesto
objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova javne razsvetljave
na območju Mestne občine Novo mesto

Orientacijska vrednost razpisanih del je
5,000.000 SIT.

1. Investitor razpisanih del je: Mestna
občina Novo mesto.

2. Razpisna dokumentacija je na voljo
(plačilo materialnih stroškov v višini 2.000
SIT) na Mestni občini Novo mesto, Sekreta-
riatu za komunalne zadeve, Seidlova cesta 1
(soba št. 32, Antonija Milojevič), od dneva
objave vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Strokovne informacije pa vam posreduje
Mirko Grahek 068/317-231.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
4. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan

do 12. ure od dneva objave razpisa na Mest-
ni občini Novo mesto, Sekretariatu za ko-
munalne zadeve, Seidlova cesta 1. Ponudba
mora biti vsaka v svoji ovojnici zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba – Obno-
va javne razsvetljave”.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po prispetju ponudb ob 12. uri v
prostorih Mestne občine Novo mesto, Seid-
lova cesta 1, soba št. 67/II.

5. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izidu v 30 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Mestna občina Novo mesto
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Št. 32/97 Ob-1383

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Ajdovščina in Občina Vipava v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije – Območ-
na enota Tolmin, objavljata

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občin
Ajdovščina in Vipava za leto 1997 in

1998
1. Naročnik: Občina Ajdovščina in Ob-

čina Vipava.
2. Predmet razpisa: ročna in strojna vzdr-

ževalna dela na gozdnih cestah: gramoziranje,
profiliranje vozišča, čiščenje in izkop vodnih
jarkov, urejanje odvodnjavanja ter postavitev
prometne signalizacije, nabava dražnikov,
vzdrževanje in gradnja cestnih objektov.

3. Orientacijska vrednost del: 4,266.777
SIT (Občina Ajdovščina) in 2,660.682 SIT
(Občina Vipava). Naročnik si pridržuje pra-
vico spremembe obsega del glede na višino
pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodnine.

4. Razpisna dokumentacija – ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Zavodu za gozdove Slovenije, OE Tolmin,
Tumov drevored 17, Tolmin (Vladimir Ko-
sič, dipl. inž.) ali na sedežu KE Ajdovščina,
Gregorčičeva 44, Ajdovščina (Mitja Turk,
dipl. inž.), tel. 065/61-158.

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje

razpisanih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz raz-

pisne dokumentacije,
– podatke o referencah in dosedanjem

delu,
– izjavo o vključevanju lastnikov goz-

dov na vzdrževalna dela,
– podatke o delovnih in strojnih kapaci-

tetah,
– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti

ponudnika.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbene cene,
– zahtevane reference,
– ustreznost delovnih sredstev,
– vključevanje lastnikov gozdov za po-

dizvajalce,
– drugi podatki iz ponudbe.
7. Rok za oddajo ponudb je 14 dni po

objavi v Uradnem listu RS (dan objave se
ne upošteva) do 12. ure, in sicer posebej za
Občino Ajdovščina na naslov Občina Aj-
dovščina, Ulica 5. maja 6A, Ajdovščina, in
posebej za Občino Vipava na naslov Občina
Vipava, Glavni trg 15, Vipava. Ponudbe se
dostavijo v zaprtih kuvertah z označbo fir-
me in oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
vzdrževanje gozdnih cest”.

8. Odpiranje ponudb za obe občini bo pe-
ti delovni dan po preteku razpisa ob 9. uri na
sedežu Občine Ajdovščina, Ulica 5 maja 6A,
Ajdovščina. Če peti delovni dan pade na ne-
delovni dan, se odpiranje ponudb prenese na
prvi delovni dan po preteku petdnevnega ro-
ka. O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Ajdovščina
Občina Vipava

Zavod za gozdove – OE Tolmin

Št. 005-2/97-100 Ob-1381

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šentjur pri Celju

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo plazov
1. Naročnik je Občina Šentjur pri Celju.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalcev

del za sanacijo plazov:
– plaz Babna gora,
– plaz Javorje.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 7. do
9. ure na Občini Šentjur pri Celju na Oddel-
ku za okolje in prostor pri Peček Radu, soba
št. 46.

4. Predviden rok pričetka del je maj
1997.

5. Rok za dokončanje del je julij 1997.
6. Orientacijska vrednost vseh del je

17,000.000 SIT.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– fiksna cena po enoti za do konca sana-

cije,
– plačilo brez avansa,
– reference izvajalca in registracija iz-

vajalca za zemeljska dela,
– način plačila za opravljena dela,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik.
8. Rok za oddajo ponudb je 5. maj 1997

na naslov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni
trg10, 3230 Šentjur.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj - Ponudba za plazove”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 6. maja
1997 ob 13. uri v sejni sobi Občine Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10 - soba II/ 49.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 142-00 Ob-1377

Študentska vlada Študentske organizaci-
je Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, Ljub-
ljana objavlja

razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo celostne

grafične podobe Študentske organizacije
Univerze v Ljubljani

I. Predmet razpisa: Študentska vlada
Študentske organizacije Univerze v Ljub-
ljani, Ljubljana, Kersnikova 4 razpisuje iz-
delavo projekta celostne grafične podobe
Študentske organizacije Univerze v Ljub-
ljani.

II. Temeljna zahteva
Obstoječi grafični simbol Študentske or-

ganizacije Univerze v Ljubljani se ne spre-
minja.

III. Vsebina projekta celostne grafične
podobe:

1. Osnovni grafični elementi.
2. Poslovne tiskovine.
3. Aplikacije:
3.4. Propagandni elementi,
3.5. Označevanje organizacije.
IV. Pogoji in merila za izbiro ponudbe:

Komisija za izbor izvajalca bo izbrala
najugodnejšega ponudnika na podlagi oce-
ne obsega in kakovosti predlaganih reši-
tev.

Razpisa se lahko udeležijo ponudniki, ki
so domače pravne ali fizične osebe, ki mo-
rajo ponudbi priložiti:

1. Pravne osebe: dokazilo o imenu, se-
dežu in matični številki iz registra organiza-
cij in obrti Statističnega urada Republike
Slovenije, z navedbo registriranih dejavno-
sti.

2. Fizične osebe: osebne podatke in do-
kazilo o državljanstvu.

3. Ponudbeni predračun z roki za izpla-
čila.

4. Vzorec pogodbe o izvedbi razpisanih
del.

5. Imena dosedanjih pomembnejših na-
ročnikov.

6. Referenco o izvedenih projektih ce-
lostnih grafičnih podob.

7. Najmanj osnutke naslednjih elemen-
tov celostne grafične podobe:

– osnovni grafični elementi: pojavne ob-
like znaka, definicija tipografije;

– poslovne tiskovine: dopisni papir, pi-
semska ovojnica, poslovna vizitka;

– aplikacije:
– propagandni elementi: majica, namiz-

na zastavica, priponka;
– označevanje organizacije: označitev

prostorov, usmerjevalna tabla.
Ponudnik lahko sodeluje v razpisu samo

z eno ponudbo.
V. Način prijave in rok za prijavo
1. Ponudba mora biti oddana v zaprti

ovojnici z oznako: ’Ne odpiraj! Prijava na
razpis - Celostna grafična podoba Študent-
ska organizacije Univerze v Ljubljani’.

2. Ponudbe se lahko pošljejo priporoče-
no po pošti ali prinesejo osebno na naslov
Študentska organizacija Univerze v Ljub-
ljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana.

3. Ponudbe morajo prispeti na naslov
Študentske organizacije Univerze v Ljub-
ljani najkasneje do vključno četrtka, 24. 4.
1997, do 12. ure.

4. Ponudb, ki bodo prispele po navede-
nem roku, komisija ne bo obravnavala in jih
bo nepregledane vrnila pošiljatelju.

5. Ponudbe morajo biti urejene v skladu
z razpisom in vsebovati postavke, ki so na-
vedene v razpisu. Za ponudbe, ki ne bodo
urejene, kot je zahtevano in ne bodo izpol-
njevale razpisnih pogojev, si naročnik pri-
držuje pravico, da jih komisija ne bo obrav-
navala.

VI. Odpiranje  pravočasno  prispelih
ponudb  bo  v  petek  25.  4.  1997,  ob
12. uri v prostorih Študentske organizacije
Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, v sej-
ni sobi.

VII. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki ponudnikov pisna po-
oblastila za zastopanje.

VIII. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 14 dneh po dnevu izbire izvajalca.

IX. Informacije v zvezi z razpisom lahko
dobite na Študentski organizaciji Univerze
v Ljubljani, v Informacijski pisarni - Kna-
felc Gregor, Aleš Sladojevič.

Študentska vlada
Študentske organizacije

Univerze v Ljubljani
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Št. 110-1/97 Ob-1384B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: krpanje z vročo asfaltno
maso na področju AC baze Slovenske

Konjice in AC baze Maribor
Orentacijska vrednost del znaša:

37,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 16.4. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Svit Černe, dipl. inž.
(tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 5. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: krpanje
z vročo asfaltno maso na področju AC baze
Slovenske Konjice in AC baze Maribor.”

Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

Št. 110-1/97 Ob-1384C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: krpanje z vročo asfaltno

maso za področje AC baze Postojna
in AC baze Ljubljana

Orentacijska vrednost del znaša:
44,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 16.4. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Svit Černe, dipl. inž.
(tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 5. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: krpanje
z vročo asfaltno maso za področje AC baze
Postojna in AC baze Ljubljana.”

Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega  ponudnika  so  cena,  rok
izvedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

Št. 110-1/97 Ob-1384Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: študija hrupne

obremenjenosti in predlog protihrupnih
ukrepov na območju naselij Laze in Pod

Laze
Orentacijska vrednost del znaša: 400.000

SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 16. 4. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje mag. Barbara Likar,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 5. 1997 do 9.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: študija hrup-
ne obremenjenosti in predlog protihrupnih
ukrepov na območju naselij Laze in Pod
Laze.”

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

Št. 110-1/97 Ob-1384D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: monitoring prehajanja

živali med gradnjo na AC odseku Divača
- Kozina

Orentacijska vrednost del znaša:
1,400.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 16. 4. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje mag. Barbara Likar,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 5. 1997 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: monitoring
prehajanja živali med gradnjo na AC odse-
ku Divača - Kozina.”

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-

vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

Št. 110-1/97 Ob-1384E

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava prostorske

dokumentacije za obvoznico Pragersko
(M3-3)

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 16. 4. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 5. 1997 do 9.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: izdelava pro-
storske dokumentacije za obvoznico Pra-
gersko (M3-3).”

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

DARS, d.d.

Št. 97/14 Ob-1385

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi ure-
dbe o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Republike Slovenije v prvem pollet-
ju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v zvezi
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-BO 11/97
za izbiro izvajalca za dobavo opreme za

VP in specialne enote
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: taktični jopiči.
3. Orientacijska vrednost del: 25,000.000

SIT.
4.Predviden rok pričetka in zaključka

del: 1997 - 1998 (12 mesecev).
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo

tisti ponudniki, ki dvignejo originalno razpi-
sno dokumentacijo. Razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki ob predloženem potrdilu
(na potrdilu mora biti naveden polni naslov
ponudnika s številko javnega razpisa) po
vplačanih stroških za izdelavo razpisne do-
kumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT
na žiro račun MORS, št. 50100-637-55216,
dvignejo vsak dan po objavi razpisa do
vključno 5. 5. 1997 med 11. in 12. uro na
MORS Kardeljeva ploščad 24, soba št. 365.
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Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko  naročnik  izloči  iz  nadaljnje  obrav-
nave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 5. 5. 1997 po telefonu
061/171-1071 pri Dušanu Goršetu in
061/171-20-08 pri Feliks Detela.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 7. 5. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -
BO 11/97 - Taktični jopiči”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1997,
ob 12. uri v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Št. 97/14 Ob-1386

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi ure-
dbe o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Republike Slovenije v prvem pollet-
ju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v zvezi
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-BO 21/97
za izbiro izvajalca za dobavo

prehrambenih izdelkov
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: A Skupina - Prehrambeni iz-
delki

A1) Sveže sadje in zelenjava.
A2) Konzervirano in zmrznjeno sadje in

zelenjava.
A3) Začimbe in dodatki jedem.
A4) Pijače in napitki.
A5) Grosistična ponudba.
B Skupina - Prehrambeni izdelki
B1) Kruh, pekovsko pecivo in slaščice.
B2) Mlinski izdelki in testenine.
B3) Zmrznjeni izdelki iz testa.
B4) Mleko in mlečni izdelki.
B5) Olje.
B6) Med.
C Skupina - Prehrambeni izdelki

C1) Sveže meso, poltrajni in trajni izdel-
ki iz mesne konzerve.

C2) Perutninsko meso in izdelki.
C3) Ribe, rečne in morske in ribje kon-

zerve.
C4) Jajca in jajčni polizdelki.
D Skupina - Hrana za pse vseh kategorij
D1) Konzerve, pakirane od 400g teže in

več.
D2) Briketi, pakirani od 1000g in več.
D3) Vitaminsko mineralni dodatki.
D4) Dietna prehrana.
3. Lokacije odjemnih mest, v katere je

potrebno vršiti dostavo blaga
Za skupine A, B, C:
1. Cerklje ob Krki,
2. Novo mesto,
3. Kranj,
4. Bohinjska Bela,
5. Pokljuka,
6. Poljče,
7. Postojna,
8. Pivka,
9. Ilirska bistrica,
10. Ljubljana,
11. Ig pri Ljubljani,
12. Vrhnika,
13. Vipava,
14. Nova Gorica,
15. Maribor,
16. Slovenska Bistrica,
17. Murska Sobota,
18. Ptuj,
19. Celje.
Skupina D:
1. Kočevska Reka,
2. Ljubljana,
3. Bohinjska Bela.
4. Orientacijska  vrednost  del:

ca. 1.400,000.000 SIT za skupine A,B,C in D.
5. Predviden rok pričetka in zaključka

del: junij 1997 - junij 1998.
6. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno: Skupina A) 9. 5.
1997, Skupina B) 12. 5. 1997, Skupina C in
D) 16. 5. 1997 med 11. in 12. uro na MORS
Kardeljeva ploščad 24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

7. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno za Skupina A) 9. 5. 1997, Skupina
B) 12. 5. 1997, Skupina C in D) 16. 5. 1997
1997 po telefonu 061/171-21-55 pri Marjet-
ka Bartol.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

9. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za

obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do: Skupina A) 12. 5. 1997 do 12. ure,
Skupina B) 14. 5. 1997 do 12. ure, Skupini
C in D) 19. 5. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako:

Skupina A) “Ne odpiraj - ponudba
MORS - BO 21A/97 - Sadje in zelenjava,
pijača, začimbe.”

Skupina B) “Ne odpiraj - ponudba
MORS - BO 21B/97 - Kruh, testenine, mle-
ko, olje, med”.

Skupina C in D) “Ne odpiraj - ponudba
MORS - BO 21C,D/97 - Meso, ribe, jajca,
hrana za pse”.

10. Javno odpiranje ponudb bo: Skupina
A) 13. 5. 1997, ob 9. uri, Skupina B) 15. 5.
1997 ob 9. uri, Skupina C in D) 20. 5. 1997
ob 9. uri v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

11. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Št. 97/14 Ob-1387

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi ure-
dbe o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Republike Slovenije v prvem pollet-
ju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v zvezi
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja

ponovljen javni razpis št.
MORS-BO 24A/97

za izbiro izvajalca za inženiring
upravljanja in vzdrževanja objektov,

naprav in opreme MORS
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: inženiring upravljanja in
vzdrževanja objektov, naprav in opreme Mi-
nistrstva za obrambo Republike Slovenije
na lokacijah: Kardeljeva ploščad 19, 21, 24,
25, 26; novi upravni stavbi na Vojkovi cesti
v Ljubljani in Zdravstvenem centru v Šen-
tvidu, Štula b.š. - skupna uporabna površina
ca. 32.000 m2.

3. Orientacijska vrednost del: 42,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: maj 1997 - april 1998.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
10.000 SIT na žiro račun MORS, št.
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50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 18. 4. 1997 med 11.
in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko  naročnik  izloči  iz  nadaljnje  obrav-
nave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 7. 5. 1997 po telefonu
061/171-22-11 pri Andreju Lesarju ali Igor-
ju Golobu.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 7. 5. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -
BO 24A/97 - Inženiring, upravljanje in vzdr-
ževanje”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5.
1997, ob 9. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Št. 97/14 Ob-1388

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi ure-
dbe o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Republike Slovenije v prvem pollet-
ju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v zvezi
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-PUS 16/97
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za sistem
tehničnega varovanja

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti za razvoj, izdelavo, projektiranje, mon-
tažo in vzdrževanje sistemov tehničnega va-
rovanja in sicer:

a) sistemov za samodejno odkrivanje in
javljanje požara,

b) sistemov za samodejno odkrivanje
vloma,

c) sistemov televizije zaprtega kroga,

d) sistemov pristopne kontrole in regi-
stracije delovnega časa,

e) senzoriziranih varnostnih ograj in si-
stemov perimetralne zaščite,

f) sistemov za prenos alarmnih informa-
cij po omrežju Ultranet,

g) integralnih sistemov tehničnega varo-
vanja.

3. Orientacijska vrednost del:
180,000.000 SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997 - 1998 (18 mesecev).

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 9. 5. 1997 med 11.
in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko  naročnik  izloči  iz  nadaljnje  obrav-
nave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 9. 5. 1997 po telefonu
061/171-24-85.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 12. 5. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -
PUS 16/97 - Tehnično varovanje”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 5.
1997, ob 11.30 v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 96 Ob-1389

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca naloge: analiza stanja
prostora in razvojne možnosti prostora

po regijah
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47.

2. Predmet razpisa je naloga Analiza sta-
nja prostora in razvojne možnosti prostora
po regijah.

Naloga naj bi opredelila:
– probleme prostorskega razvoja na re-

gionalni ravni,
– skladnost rešitev v veljavnih prostor-

skih sestavinah planskih aktov republike in
občin z načeli in usmeritvami politik (v ok-
viru paradigme trajnostnega razvoja) na na-
cionalni in mednarodni ravni, predvsem za
teme regionalnega pomena.

Rezultati naloge bodo služili kot eno iz-
med izhodišč:

– za nov prostorski plan države oziroma
za njegovo regionalno razdelavo v obliki
koncepta regionalnega prostorskega razvo-
ja in koncepta prostorskega razvoja plan-
skih regij,

– za spremembo občinskih planov za
vsebine nacionalnega in regionalnega po-
mena.

3. Orietnacijska vrednost razpisanih del
je 6,300.000 SIT.

4. Predvideni rok pričekta naloge je
15. 5. 1997.

Predvideni rok dokončanja naloge je
15. 11. 1997.

5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo
izbral naročnik.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika, predvsem na po-

dročju regionalnega prostorskega planiranja,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge

s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev, ki bodo oprav-
ljali dela in naloge s področja svoje ponud-
be – prednost bodo imele interdisciplinarno
sestavljene ekipe,

– ceno storitve, ceno posameznih faz,
– vsebinsko detaljnejše razdelano ponud-

bo po fazah dela,
– terminski plan,
– opis metod in postopkov izdelave na-

loge,
– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-

ne obveznosti,
– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-

nje razpisanih nalog v predvidenem času,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
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– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

8. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

Obseg razpisanih del je pogojen s spre-
jemom proračuna za leto 1997.

9. Ponudnik lahko dvigne razpisno doku-
mentacijo za izdelavo svoje ponudbe na Mini-
strstvu za okolje in prostor, Uradu RS za pro-
storsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47 pri
Slavku Mezku, tel: 178-70-55 vsak delovni
dan do 25. 4. 1997 med 10. in 11. uro.

10. Popolna ponudba, z vidno oznako
“Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP –
Analiza problematike urejanja prostora po
regijah” ter na hrbtni strani izpisanim nazi-
vom in sedežem ponudnika, mora prispeti v
zapečatenem ovitku na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47, do
vključno 28. 4. 1997 do 12. ure.

11. Odpiranje ponudb bo v Ljubljani, na
Uradnu RS za prostorsko planiranje, Dunaj-
ska 47, III. nadstropje – sejna soba, dne 5.
5. 1997 ob 14. uri. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-1391

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999. Podjetje za
vzdrževanje avtocest p.o. po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d. za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja:

javni razpis
za oddajo del: izdelava in dobava
materialov vertikalne prometne

signalizacije za potrebe avtocest v
Republiki Sloveniji

Orientacijska vrednost: 55,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303 in sicer 16. 4. 1997
od 9. do 12. ure ali kasneje po dogovoru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 5. 1997 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za dobavo vertikalne prometne sig-
nalizacije”.

Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 5.
1997 ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana

Ob-1320

Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova
19, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponduniak za

nabavo raziskovalne opreme
Naročnik: Kemijski inštitut, Ljubljana,

Hajdrihova 19.
Predmet razpisa: analitični preizkuševa-

lec.
Naprava naj omogoča preizkušanje elek-

tričnih lastnosti vzorcev, kot so silicijeve
rezine, premera do 5” z natančnostjo pozi-
cioniranja do 1µm. Naprava naj bo oprem-
ljena s premakljivim optičnim mikrosko-
pom, ki zmore povečavo do 800 x. Naprava
naj ima dva manipulatorja za premikanje
špičastih elektrod z natančnostjo pozicioni-
ranja 1µm ali bolje. V paketu naj bo še
protivibracijska miza, na katero se lahko
postavi preizkuševalec.

A) Orientacijska vrednost razpisane
opreme: 55.000 DEM.

B) Obvezne sestavine ponudbe:
1. Naziv firme ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji ponudnika, ki

ne sme biti starejše od 30 dni.
3. Bonitetna poročila ne smejo biti sta-

rejša od 30 dni; zasebni podjetniki morajo
predložiti davčno napoved za preteklo leto.

4. Natančne tehnične specifikacije opreme.
5. Cena po posameznih postavkah in

končna cena celotne opreme v SIT, ki vklju-
čuje prometni davek.

6. Garancijski pogoji.
7. Servisiranje opreme.
8. Dobavni rok s predvidenim 0,5% zni-

žanjem cene za vsak prekoračen dan dobav-
nega roka.

9. Način plačila.
10. Datum, do katerega velja ponudba.
11. Reference.
12. Možne posebne ugodnosti.
13. Vzorec pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom.
14. Navedbo pooblaščene osebe ponud-

nika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo.
15. Možne priloge.
Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: kvaliteta opreme v razmerju s ce-
no, ustreznost tehničnih karakteristik, kom-
pletnost ponudbe, plačilni pogoji, dobavni,
garancijski, servisni in ostali pogoji po-
nudbe.

Vse potrebne informacije so na zahtevo
ponudnika na voljo na sedežu naročnika
pri Davidu Mugerliju, telefon: (061)
17-60-200, telefaks: 12-59-244, v delov-
nem času KI.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – “Analitični preizkuševalec”.

Na ovojnici mora biti naveden popoln
naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je 10 dni od dne-
va javne objave na naslov naročnika: Ke-
mijski inštitut, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
Hajdrihova 19.

Ponudbe, ki bodo poslane po pošti, mo-
rajo biti oddane priporočeno.

Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb, ob
10.30 v sejni sobi naročnika. Prisotni pred-
stavniki morajo predložiti pooblastila za za-
stopanje.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo upošte-
vala in bodo vrnjene ponudniku.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 45/97 Ob-1394

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju d.o.o., Grajska ulica 2, Zagorje ob
Savi objavlja

javni razpis
za sanacijo površine nad opuščeno jamo

Podstrana (I. del)
I. Splošni podatki
1. Investitor
Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., Graj-

ska ulica 2, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa
Sanacija dela površine nad opuščeno ja-

mo Podstrana, ki obsega:
a) rušitvena dela,
b) zemeljska dela,
c) sanacijska dela.
3. Lokacija
V pridobivalnem območju Rudnika Za-

gorje v zapiranju d.o.o.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Orientacijska vrednost del znaša

150,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik naj ponudi kompletno iz-

vedbo razpisanih del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,

ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

3. Da ne pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik na-
piše v posebni prilogi.

4. Ponudba mora biti izdelana po posa-
meznih postavkah ter ločena po posamez-
nih vrstah del.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim skle-
njena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo do-

kumentacijo na sedežu razpisovalca proti pla-
čilu 10.000 SIT (št. ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.) kjer lah-
ko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je teh.
vodja površinskih del Sandi Grčar, tel
0601/64-100).

V. Končna določila
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Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investotor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno dokumenta-
cijo,

– lastna presoja komisije
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala

naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po vrstah del,

način plačila,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti

starejša od 30 dni,
7. ponudbi mora biti priložena naslednja

dokumentacija:
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del,
– izjava, da je ponudnik proučil terenske

razmere in obseg del,
– navedba morebitnih podizvajalcev.
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati

obseg razpisanih del v odvisnosti od finanč-
nih možnosti, pri čemer ponudniki nimajo
pravice do kakršne koli odškodnine.

Naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki s postopku priprave analize po-
nudb s ciljem racionalnejšega gospodarje-
nja s proračunskimi sredstvi.

Ponudbe morajo biti dostavljene do 30.
dne do 11. ure po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Sa-
vi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ulici 2, Zagorje ob Savi, tride-
seti dan ob 12. uri po objavi v Uradnem
listu RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rud-
nik Zagorje v zapiranju d.d.o. (Sanacija de-
la površine nad opuščeno jamo Podstrana).

Komisija za oddajo del pri Rudniku
Zagorje v zapiranju

Ob-1395

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o gradivtvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in št. 29/86) in odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
del (Ur. l. RS, št. 28/93), Slovenske železni-
ce, d.d. objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor
Slovenske železnice Ljubljana, d.d. Ljub-

ljana, Kolodvorska ul. 11.

2. Predmet razpisa
Kompletna obnova cestnega prehoda z

obnovo zgornjega ustroja železniške proge
in vozišča z vgradnjo montažnih gumenih
plošč na progi Maribor–Šentilj, v km
606+492.

3. Čas izvajanja del je maj 1997.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 8,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki ob predložitvi potrdila prevzamejo na
SŽ Ljubljana, Sekciji za vzdrževanje prog
Maribor, Valvasorjeva 19, pri inž. Frasu po
predhodnem telefonskem dogovoru, telefon
062/31-993 ali 26-151 int. 264, ali 204, od
14. do 18. 4. 1997. Kupnino za razpisno
dokumentacijo v vrednosti 10.000 SIT naj
ponudniki nakažejo na žiro račun SŽ Ljub-
ljana – Infrastruktura, št.
50100-601-5014744.

6. Ogled objekta je mogoč po predhod-
nem telefonskem dogovoru.

7. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe

Prednost imajo  ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok dobave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 21. 4. 1997

do 12. ure v tajništvu SŽ – Sekcije za vzdr-
ževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19,
2000 Maribor.

Ponudbe poslane po pošti morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upošte-
vajo kot pravočasne, če prispejo do zahte-
vanega roka in ure.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1997

ob 12.30 v prostorih SŽ – Sekcije za vzdr-
ževanje prog Maribor, Valvazorjeva 19,
2000 Maribor.

10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 15 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice, d.d.
Ljubljana

Infrastruktura

Št. 110-1/97 Ob-1405A

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: Akontativno pridobivanje

zemljišč in sklepanje odškodninskih
sporazumov ter servisiranje gradbišč
M 10-1/366 Gornja Radgona–Radenci

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne

ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 16. do
18. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Katerina Zupančič, dipl. jur. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 4. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Akontativno
pridobivanje zemljišč Gornja Radgona–Ra-
denci.” – K.Z.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 4. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1405B

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: Akontativno pridobivanje
nepremičnin in sklepanje odškodninskih

sporazumov ter servisiranje gradbišč
M 10-1/317, 318 Petanjci–Murska
Sobota, Petanjci–Tišina–Tropovci
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 16. do
18. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Katerina Zupančič, dipl. jur. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
17,580.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 5. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Akontativ-
no pridobivanje nepremičnin Petanjci–
Murska Sobota, Petanjci–Tišina–Tropov-
ci.” – K.Z.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-1300

Na podlagi 283. člena ZGD ter 9. člena
statuta delniške družbe sklicujem

1. sejo skupščine
delniške družbe Slikoplast d.d. Koper,

ki bo v torek dne 13. 5. 1997 ob 17. uri v
prostorih sedeža družbe v Kopru, Ulica
15. maja 2.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in izvolitev predsednika skupščine,
preštevalca glasov ter določitev zapisnikar-
ja in notarja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine, prešteval-
ca glasov, zapisnikarja in notarja se imenu-
jejo oziroma določijo osebe po pisnem pred-
logu uprave in nadzornega sveta.

2. Obravnavanje in potrditev zaključnih
računov za leto 1993, 1994, 1995, 1996 ter
odločitev o razporeditvi dobička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdijo se zaključni računi za leto
1993, 1994, 1995 in 1996. Dobiček iz leta
1993, 1994, 1995 in 1996 se delničarjem ne
izplača, temveč se ga nameni za pokrivanje
izgub iz predhodnih let.

3. Izvolitev nadzornega sveta in dopol-
nitev plačila.

Predlog sklepa nadzornega sveta: izvoli
se nadzorni svet delniške družbe ter določi
plačilo za člane nadzornega sveta po pi-
snem predlogu začasnega nadzornega
sveta.

4. Prodaja nepremičnin delniške družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: prodajo se preostala stanovanja v la-
sti družbe v Puli, Kopru in Trbovljah ter
poslovni prostor v Ljubljani.

Za izvedbo postopka prodaje se poobla-
sti upravo – direktorja družbe.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s pisnimi predlogi

sklepov so na razpolago delničarjem v taj-
ništvu družbe v Kopru, od 9. do 13. ure, od
dneva objave sklica skupščine z dnevnim
redom, do vključno na dan zasedanja
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki ali njihovi pooblaščenci
s pisnim pooblastilom za zastopanje na
skupščini, ki mora biti predloženo pred za-
četkom skupščine.

Kolikor se ob prvem sklicu ne doseže
sklepčnosti, se zasedanje skupščine ponovno
opravi isti dan, čez eno uro ter v istih prosto-
rih, na seji pa se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Slikoplast d.d. Koper
direktor

Ob-1303

Na podlagi 22. člena statuta Bank Au-
stria d.d. sklicuje upravni odbor Bank Au-
stria d.d., Wolfova 1, Ljubljana

redni zbor banke,
ki bo v torek, dne 6. maja 1997, s pričet-

kom ob 11. uri v Hotelu Holiday Inn.
Dnevni red se glasi:
I. Otvoritev rednega zbora banke, ugoto-

vitev sklepčnosti in izvolitev predsednika
zbora ter imenovanje notarja in preštevalca
glasov.

Predlog sklepa: zbor potrdi predlagane-
ga predsednika, notarja in preštevalce.

II. Sprejemanje temeljev poslovne poli-
tike za leto 1997 in plana razvoja za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se temelje po-
slovne politike za leto 1997 in plan razvoja
za leto 1997 po predlogu direktorija.

III. Obravnavanje in sprejemanje letne-
ga poslovnega poročila.

Predlog sklepa: sprejme se letno poslov-
no poročilo po predlogu direktorija.

IV. Sklepanje o letnem obračunu 1996
ter delitvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se letni obračun
1996 ter predlog o delitvi dobička po pred-
logu direktorija.

V. Ugotovitve o neto dolžnikih banke
(43. člen zakona o bankah in hranilnicah).

VI. Razbremenitev članov direktorija,
upravnega in nadzornega odbora.

Predlog sklepa: zbor banke izda članom
direktorija, upravnega in nadzornega odbo-
ra, razbremenitev v smislu 9. točke drugega
odstavka 21. člena statuta banke.

VII. Sprememba direktorija.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o spre-

membi direktorija po predlogu upravnega
odbora.

VIII. Sklepanje o izdaji obveznic Bank
Austria d.d. Ljubljana.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o izdaji
obveznic Bank Austria d.d. Ljubljana po
predlogu direktorija.

IX. Sprejemanje sklepa o udeležbi v
družbi za procesiranje sodobnih plačilnih
instrumentov in prodajnih poti (Dobakas
d.o.o. Ljubljana).

Predlog sklepa: sprejme se sklep o ude-
ležbi v družbi za procesiranje sodobnih pla-
čilnih instrumentov in prodajnih poti (Do-
bakas d.o.o. Ljubljana) po predlogu direk-
torija.

X. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja banke za

poslovno leto 1997 se imenuje Coopers &
Lybrand d.d. Ljubljana.

XI. Razno.
Pravico udeležbe na zboru banke imajo

tisti delničarji, ki so najmanj deset dni pred
zborom banke shranili svoje delnice ali za-
časnice na sedežu družbe.

Vsak delničar ima pravico, da ga zastopa
na zboru banke zastopnik na podlagi pisne-
ga pooblastila. Pooblaščeni zastopnik mora
predložiti pooblastilo najkasneje ob začetku
seje zbora banke.

Gradivo za sejo zbora banke je na vpo-
gled v pravni službi banke.

Bank Austria d.d.
upravi odbor

Ob-1329

Na podlagi zakona o gospodarskih druž-
bah in statuta delniške družbe Tkanina, d.d.
Ljubljana, Wolfova 10/a, uprava družbe
sklicuje

redno letno skupščino
Trgovskega podjetja Tkanina, d.d.,
ki bo v sredo 14. maja 1997 ob 20. uri, v

sejni sobi blagovnice Ljubljana, Ajdovšči-
na 3.

Dnevni red
1. Imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika

skupščine, preštevalce glasov in notarja po
predlogu sklicatelja skupščine.

2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

revizijska družba P&S Revizija, d.o.o. Ljub-
ljana.

3. Obravnava sprememb in dopolnitev
Poslovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se dopolnitev
oziroma sprememba poslovnika o delu
skupščine.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo za leto 1996 v predlože-
nem besedilu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: dobiček se deli po pred-
loženem predlogu uprave in mnenju nad-
zornega sveta družbe.

5. Obravnava in sprejem sklepa o umiku
odkupljenih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenje nadzornega sveta se umaknejo last-
ne delnice družbe.

6. Obravnava in sprejem sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenje nadzornega sveta, se poveča vred-
nost osnovnega kapitala družbe.

7. Sprejem sklepa o spremembi Statuta
družbe.

Predlog sklepa: spremenijo se določbe
statuta družbe v predloženem besedilu.

8. Obravnava in določitev višine sejnine
predsednika in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnine predsednika in članov nad-
zornega sveta.

Za udeležbo na skupščini se delničar iz-
kaže s potrdilom oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovim potrdilom.

Prijava udeležbe delničarja ali njegove-
ga pooblaščenca bo potekala neposredno
pred pričetkom seje.

Delničarji bodo o sklicu pismeno ob-
veščeni s priporočeno pošiljko oziroma v
PE proti podpisu.

Nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni
obliki z obrazložitvijo predloga, v 7 dneh po
sklicu skupščine na upravo družbe.

Glasovanje na skupščini bo javno. Če bo
najmanj 25% glasov delničarjev prisotnih na
skupščini zahtevalo tajno glasovanje o posa-
meznih točkah dnevnega reda, morajo pobu-
do posredovati upravi družbe najmanj 7 dni
pred sklicanim datumom skupščine, zaradi
priprave materialov za tajno glasovanje.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
21. uri v istem prostoru. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
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Predlogi sklepov in gradivo za skupšči-
no s predlogom sprememb statuta družbe, je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v Ljubljani, Wolfova 10/a, vsak de-
lovni dan od 8. do 13. ure.

Trgovsko podjetje Tkanina, d.d.
uprava družbe

Ob-1330

Direktor družbe skladno z 12. členom
statuta delniške družbe sklicuje

4. redno skupščino
družbe Gopek, d.d.

Seja skupščine bo na sedežu družbe v
Novi Gorici, Prvomajska 37 v prostorih
menze dne 30. 5. 1997 s pričetkom ob 15.
uri. Na skupščini lahko glasujejo le tisti del-
ničarji oziroma njih pooblaščenci (poobla-
stilo podano v pravni službi Gostol-Gopan,
d.o.o.), ki svojo udeležbo na skupščini pi-
sno potrdijo pri Jež Zdenki in Prinčič Silva-
ni najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Dnevni red:
1. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la in konsolidirane bilance za leto 1996.
Predlog sklepa: potrdi in sprejme se let-

no poročilo in konsolidirana bilanca za leto
1996 kot izhaja iz pisnega predloga.

2. Obravnava in sprejme predloga deli-
tve dobička iz poslovanja iz leta 1996.

Predlog sklepa: potrdi in sprejme se
predlog delitve dobička iz leta 1996 kot iz-
haja iz pisnega predloga.

3. Sprejem sklepa o formiranju Sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: oblikuje se Sklad lastnih
delnic kot izhaja iz pisnega predloga.

4. Sprejem sklepa o neizplačilu dividend
iz dobička za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se sklep kot iz-
haja iz pisnega predloga.

5. Sprejem sklepa o razrešitvi članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se sklep kot iz-
haja iz pisnega predloga.

Pisno gradivo s predlogi sklepov je na
vpogled na sedežu pri Rusjan Suzani in si-
cer od 5. 3. 1997 do 28. 3. 1997 med 12. in
15. uro.

Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepč-
nost, se ponovno zasedanje skupščine dolo-
či na dan 30. 5. 1997 ob 16. uri.

Gopek, d.d.
direktor

Ob-1355

Na podlagi 35. člena statuta družbe Var-
nost Novo mesto d.d. začasna uprava skli-
cuje

skupščino,
ki bo dne 13. 5. 1997 ob 13. uri v prosto-

rih Gasilsko reševalnega centra, Seidlova
cesta 29, Novo mesto, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
ga skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me poslovnik o delu skupščine družbe, v
predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: sprejme se po-
ročilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1996 v predloženem besedilu.

4. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil or-
gan soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Mihelin Jože,
2. Jazbec Peter,
3. Zupančič Silvo,
4. Gorišek Jože.
Skupščino se seznani, da je svet delav-

cev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:

1. Božič Franc,
2. Vovko Marjan.
5. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-

ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-

me predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 20.000 SIT neto za člana in
30.000 SIT neto za predsednika.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997,
skupščina imenuje Plus revizijo d.o.o. iz
Ljubljane, Bežigrad 1.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
Varnost Novo mesto d.d., Novo mesto, Trdi-
nova 6, vsak delovnik od 9. do 12. ure v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno na dan zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve Varnost Novo mesto d.d., Trdinova 6,
Novo mesto, pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni.
Varnost Novo mesto d.d.

začasna uprava

Št. 62 Ob-1373

Skladno s 34. členom statuta d.d. Ke-
mična čistilnica Maribor in določbami za-
kona o gospodarskih družbah sklicujem

III. skupščino
delniške družbe Kemična čistilnica

Maribor,
ki bo v petek, 16. maja 1997 na sedežu

družbe, Gorkega ulica 9, Maribor, s pričet-
kom ob 13. uri.

Predlagani naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predsednik nadzornega sveta ugotovi

sklepčnost na podlagi predhodnih prijav in
liste prisotnosti.

2. Sprejem predlaganega dnevnega reda
skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red skupščine.

3. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Ivanko Magajna, za prešte-
valca glasov pa Gojo Ivanič in Zdenko Ber-
glez.

Za sestavo zapisnika se imenuje notar
Erih Matel.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1996, poročilo direktorja o po-
slovnju družbe in mnenje nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo o poslovanju v letu 1996.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo vsi del-
ničarji, ki do tri dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo ozi-
roma predložijo pisno pooblastilo za zasto-
panje.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled od 15. 4. 1997 do 14. 5.
1997 med 10. in 12. uro na upravi družbe,
Gorkega ulica 9, Maribor.

Kemična čistilnica d.d.
uprava družbe

Ob-1390

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Emona Obala Koper d.d. začasna uprava-di-
rektor družbe Emona Obala Koper d.d. skli-
cuje

1. sejo skupščine
družbe Emona Obala Koper d.d.,

ki bo 15. maja 1997 ob 11. uri v veliki
sejni dvorani Splošne banke Koper d.d.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve se izvolijo delovni organi skupščine.
3. Obravnava in sprejem poslovnika

skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve se sprejme Poslovnik skupščine v pred-
loženem besedilu.
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4. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Predlog sklepa: predlog začasne uprave
o lastninskem preoblikovanju podjetja se
vzame na znanje.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlog o ime-
novanju revizorja.

6. Obravnava in sprejem sklepov o spre-
membi statuta.

6.1. Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejmejo predlagani predlogi
sprememb statuta družbe.

6.2. Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejmejo predlagani predlogi
sprememb statuta družbe.

6.3.  Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejmejo predlagani predlogi
sprememb statuta družbe.

6.4.  Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejmejo predlagani predlogi
sprememb statuta družbe.

6.5.  Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejmejo predlagani predlogi
sprememb statuta družbe.

7. Obravnava in sprejem sklepa o obli-
kovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se sprejme sklep o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

8. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993, 1994 in 1995 ter sprejem
sklepa o delitvi dobička za navedeno ob-
dobje.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se
skupščina seznani s poslovnimi rezultati za
obdobje od 1993 do 1995 ter sprejme sklep
o delitvi dobička v predloženem besedilu.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se izvoli člane nadzorne-
ga sveta.

10. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega sve-
ta določijo sejnine skladno s predlogom.

11. Vprašanja –  pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, v korist katerih so delnice del-
niške družbe vknjižene na računu vrednost-
nih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depot-
ni družbi (KDD) na dan 5. 5. 1997 in ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za poslovanje.

Popolno gradivo za skupščino vključno
s spremembami in dopolnitvami statuta je
delničarjem na vpogled v informacijski pi-
sarni na sedežu družbe od 15. 4. 1997 do

14. 5. 1997 in sicer vsak delovni dan od 11.
do 14. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri. V tem pri-
meru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Emona obala Koper d.d.
začasna uprava

Razne objave

Ob-1343

Na podlagi drugega odstavka 10. člena
in v povezavi s šesto alineo prvega odstav-
ka 7. člena in drugo alineo prvega odstavka
9. člena ter prvega odstavka 10. člena zako-
na o uporabi sredstev pridobljenih iz naslo-
va kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95)
in uredbe o kriterijih za dodeljevanje poso-
jil pravnim osebam za sanacijo podjetij in
gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/97), Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti objavlja

javni razpis
za dodeljevanje posojil pravnim osebam

za sanacijo podjetij in gospodarstva
I. Predmet razpisa
Sprejemanje vlog za dodeljevanje poso-

jil pravnim osebam za sanacijo podjetij in
gospodarstva iz uporabe dela kupnin v letu
1997, s katerim razpolaga Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti.

Posojila se prosilcem dodelijo največ do
1/2 vrednosti investicije po pravni osebi, po
dinamiki prilivov sredstev iz naslova kup-
nin.

II. Pogoji in merila za izbiro
Do dodelitve dolgoročnega posojila je

upravičen prosilec, kateremu po standardni
klasifikaciji dejavnosti, njegova glavna de-
javnost v zadnjih 6 mesecih od razpisa, spa-
da v naslednje skupine:

C Rudarstvo – (šifre 10–14),
D Predelovalne dejavnosti – (šifre 15–

37),
E Gradbeništvo – (šifra 45),
H Gostinstvo – dejavnost hotelov – (ši-

fra 55.1),
I Promet, skladiščenje, zveze – dejav-

nost žičnic – (šifra 60.213).
III. Posebni kriteriji za dodeljevanje po-

sojil pravnim osebam
Podjetja, ki kandidirajo za pridobitev

dolgoročnega posojila morajo izpolnjevati
naslednje kriterije:

– izdelan sanacijski program (finančna
sanacija, sanacija finančnih virov ali re-
strukturiranje dolgov) in razvojni program
z opredelitvijo investicij v osnovna in obrat-
na sredstva potrjena s strani poslovne banke
(iz katerega je razvidna razvojna naravna-
nost programa, predvsem pa uvajanje novih
tehnologij, inovacij, izvozna usmerjenost in-
vesticije, večanja konkurenčne sposobnosti,
odpiranje novih delovnih mest, itd.) in po-
slovni načrt za leto 1997,

– ocena bonitete pravne osebe pri kredi-
todajalcu; v poštev pride razvrščenost v raz-
rede A, B, C in D,

– da podjetje lahko predloži za zavarova-
nje posojila zanesljive inštrumente za zava-
rovanje plačil (akcept in/ali menice, cesija
terjatev ali vrednostnih papirjev, hipoteka),

– da podjetje ni v stečajnem postopku.
Podjetja iz področja gostinstva, prome-

ta, skladiščenja, zvez – dejavnost žičnic pa
morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da je razvojno-sanacijski program na-
ravnan skladno z usmeritvami Resolucije o
strateških ciljih na področju razvoja turiz-
ma v Republiki Sloveniji,

– da ima prosilec izoblikovan svoj tržni
produkt in zagotovljeno tržišče za svoje sto-
ritve,

– da prosilec predhodno zagotovi večji
del potrebnih sredstev za dokončanje na-
ložb iz drugih virov,

– da ima realizacija razvojno-sanacijske-
ga programa izrazite pozitivne učinkne tudi
na razvoj drugih dejavnosti,

– da je razvojno-sanacijski program us-
merjen v prilagoditev prostorov in opreme
v hotelirstvu sodobnim zahtevam.

V. Prijave za spremembo posojilnih po-
gojev

Na javnem razpisu lahko sodelujejo tudi
podjetja, katerim so bila odobrena posojila
v letu 1996 iz naslova in pod pogoji javnih
razpisov za dodeljevanje posojila pravnim
osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva
(Ur. l. RS, št. 73/95 in 16/96), za katera
lahko zaprosijo za spremembo posojilnih
pogojev v skladu z uredbo o kriterijih za
dodeljevanje posojil pravnim osebam za sa-
nacijo podjetij in gospodarstva v letu 1997
(Ur. l. RS, št. 18/97) in tem javnim razpi-
som.

V skladu z gornjim odstavkom morajo
podjetja predložiti:

– izjavo, da bo razvojno-sanacijski pro-
gram, na podlagi katerega je bilo podjetju
dodeljeno posojilo zaključen v roku dveh
let,

– obrazec BON 1 in BON 2 ne starejši
od 30 dni,

– bilanco stanja in uspeha za pretekli dve
leti,

– potrdilo podružnice Agencije RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
oziroma pristojnega sodišča, da podjetje ni
v stečajnem postopku.

V. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih kriterijev iz točke II. in III. tega
razpisa:

– razvrščenost v skupine dejavnosti prav-
ne osebe dokazujejo z dokazilom o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (“Obvestilo o
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti –
za poslovne subjekte –”, ki ga izdaja Urad
Republike Slovenije za statistiko),

– dokazilo o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju oziroma po-
trditvi sanacijskega/razvojnega programa,

– da priložijo obrazec BON 1 in BON 2
ne starejši od 30 dni (katerega izdaja Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje),

– potrdilo podružnice Agencije Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, oziroma pristojnega sodiš-
ča, da podjetje ni v stečajnem postopku,
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– dokazila, da je podjetje za zavarovanje
svojih obveznosti sposobno ponuditi instru-
mente zavarovanja plačil: hipoteka, cesija
terjatev ali vrednostnih papirjev, akceptov
in/ali menice,

– izjavo o jamstvu sopodpisnikov poso-
jilne pogodbe (odvisnih in obvladujočih
družb) o pristopu k dolgu in o jamstvu za
izpolnitev obveznosti kot solidarnih dolžni-
kov.

VI. Roki prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev dela

kupnin.
Vlogo skupaj z dokazili prosilec dostavi

v glavno pisarno na Ministrstvu za gospo-
darske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5 v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom pod-
jetja in oznako: “Ne odpiraj – javni razpis
za dodeljevanje posojil”. Vloga se vpiše v
evidenčno knjigo pod zaporedno številko
prejema.

Nepopolne vloge bodo izločene.
VII. Postopek pri izbiri vlog
Minister za gospodarske dejavnosti je s

sklepom imenoval komisijo za izbor vlog in
pripravo predloga za dodeljevanje posojil.

Komisija bo v času razpisa delovala kon-
tinuirano, odpiranje vlog bo vsak zadnji po-
nedeljek v mesecu. Podjetja bodo o izidu
razpisa obveščena v 45 dneh po odpiranju
ponudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Igorju Nagliču na tel.
061/178-32-66.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-1344

Sklad stavbnih zemljišč Občine Šentjur
pri Celju objavlja na podlagi 46., 49., 50.,
51. in 52. člena zakona o stavbnih zemljiš-
čih (Ur. l. SRS, št. 18/84 in 33/89), določil
odloka o oddajanju stavbnih zemljišč v Ob-
čini Šentjur pri Celju (Ur. l. SRS, št. 27/87
in 28/88) in sklepa upravnega odbora z dne
5. 3. 1997 naslednji

javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za

gradnjo: poslovnih objektov v območju
razširitve zazidalnega načrta cone

C-10-R Šentjur
Natečaja se lahko udeležijo pravne in

fizične osebe.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih

oseb morajo ponudbi priložiti tudi overov-
ljeno pooblastilo za zastopanje in registra-
cijo iz katere je razvidno, da ima podjetje
sedež v RS, fizične osebe pa originalno po-
trdilo o slovenskem državljanstvu.

Pismene vloge je potrebno vložiti na na-
slov: Sklad stavbnih zemljišč Občine Šent-
jur, Mestni trg 10, Šentjur pri Celju, v zape-
čateni ovojnici s pripisom: “Ne odpiraj –
javni natečaj za razširitev cone C-10-R Šent-
jur”.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo pris-
pele v roku 15 dni od dneva objave razpisa,
s priloženim potrdilom o vplačani varščini
na račun: 50770-654-149 Sklad stavbnih
zemljišč Občine Šentjur pri Celju.

Varščina znaša 10% od cene gradbene
parcele in se šteje kot delno plačilo odškod-
nine za pridobljeno pravico na stavbnem
zemljišču, oziroma se interesentu brezo-
brestno vrne, če na razpisu ni uspel.

V skladu s sprejetim zazidalnim načrtom
je v obravnavani coni možna naslednja na-
membnost objektov:

– trgovina,
– poslovni prostori,
– servisna dejavnost,

– obrtna dejavnost,
– proizvodna dejavnost v manjšem ob-

segu.
V javnem razpisu se oddajo naslednje

gradbene parcele:

Oznaka Parcelna Izmera Cena Strošek Skupna
parcele številka  v m2 zemljišča urejanja cena (v SIT)

1 69/1 4720 4,205.520 15,760.080 19,965.600
2 69/1 5030 4,481.730 16,795.170 21,276.900
3 69/1 2450 2,182.950 8,180.550 10,363.500
4 69/1 4730 4,214.430 15,793.470 20,007.900

V skladu s potrebami investitorjev je
možna tudi oddaja stavbnih parcel večjih ali
manjših površin, kot so navedene zgoraj pod
pogojem, da je predvideno dejavnost, gaba-
rite in oblikovanje objektov možno uskladi-
ti s sprejetim ZN.

Zgoraj navedene parcele bodo komunal-
no opremljene v skladu z zazidalnim načr-
tom in investicijskim programom urejanja
stavbnih zemljišč, ki ga je sprejel Sklad
stavbnih zemljišč Občine Šentjur, in sicer z
naslednjimi komunalnimi napravami:

– vodovodno omrežje s hidranti,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– cestno omrežje v asfaltni izvedbi z od-

vodnjavanjem,
– javna razsvetljava,
– električno omrežje s tem, da morajo

investitorji za priklop poravnati elektroe-
nergetski prispevek.

V ceni opreme stavbnega zemljišča je
zajet prispevek za priklop na vodovodno in
kanalizacijsko omrežje.

V  ceni  opreme  stavbnega  zemljišča
ni  zajet  strošek  izgradnje  plinskega
omrežja, telefona in kabelske TV, prav ta-
ko ni vsebovan prispevek za spremembo
namembnosti kmetijskega zemljišča. Inve-
stitor mora na lastne stroške zgraditi indi-
vidualne priključke na vse komunalne na-
prave.

Sklad stavbnih zemljišč bo zagotovil iz-
gradnjo komunalnih naprav skladno s svo-
jim letnim programom.

Rok za pričetek gradnje je eno leto od
oddaje zemljišča, dokončanje III. gradbe-
ne faze pa v roku dveh let od oddaje zem-
ljišča.

Če na javnem natečaju sodeluje več po-
nudnikov, se ob izpolnjevanju pogojev upo-
rabljajo merila 7. člena odloka o oddajanju
stavbnih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju
(Ur. l. SRS, št. 24/87 in 28/88).

Uspeli interesent je dolžan v roku 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, skleniti pogod-
bo o oddaji zemljišča.

Odškodnino za pridobljeno pravico upo-
rabe stavbnega zemljišča so investitorji
dolžni plačati v roku 15 dni od sklenitve
pogodbe.

Stroške komunalnega urejanja so inve-
stitorji dolžni poravnati v treh nadaljnjih
obrokih, s tem da je zadnji obrok plačan
najkasneje v roku enega leta od oddaje
stavbnega zemljišča, vendar pred izdajo
gradbenega dovoljenja.

V primeru, da na razpisu uspeli investi-
tor ne poravna kupnine za zemljišče v roku,
določenem s tem razpisom, se šteje pogod-
ba za razveljavljeno brez posebnih postop-
kov in se ne predloži za vpis v zemljiško
knjigo, vplačana varščina pa se ne vrne.

Kolikor investitor ne poravna stroškov
urejanja stavbnega zemljišča oziroma ne
prične z gradnjo objekta v rokih, določenih
s tem razpisom, se mu zemljišče odvzame
ob enakih pogojih, kot je bilo dodeljeno,
vplačana varščina pa se ne vrne.

Nastop posesti na oddanem zemljišču bo
možen po podpisu pogodbe in plačilu stroš-
kov kupnine za zemljišče.

Stroške zemljiškoknjižnih dejanj v zvezi
z vknjižbo pridobljene pravice uporabe po
tem razpisu nosi Sklad stavbnih zemljišč
Občine Šentjur pri Celju.

Komisija za oddajanje stavbnega zem-
ljišča bo odpirala vse v roku prispele vloge,
20. dan po objavi javnega razpisa, ob 14. uri
v prostorih sejne sobe Občine Šentjur, II.
nadstropje, soba št. 48.

Če gradbene parcele v navedenem roku
ne bodo oddane, se sprejemajo ponudbe na-
prej, kuverte pa se odpirajo vsako prvo sre-
do v mesecu, ob 14. uri v že navedenih
prostorih.

Stroški odškodnine za stavbno zemljišče
ter stroški priprave in opreme stavbnega
zemljišča so izračunani na dan 31. 1. 1997
in se do sklenitve pogodbe valorizirajo v
skladu z indeksom GZS – Združenja za
gradbeništvo in IGM – ostala nizka gradnja.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Šentjur pri Celju

Ob-1331

Metalna TGS, d.o.o., Senovo v stečaju
razpisuje na podlagi sklepa stečajnega se-
nata Opr. št. St 3/96 z dne 26. 3. 1997

II. javno dražbo
za prodajo naslednjih vozil

1. Tovorno vozilo renault Furgon T 313,
št. šasije VFI T3X30000942015, letnik
1987, moč motorja 44 KW, delovna pro-
stornina 2068 ccm, registriran, reg. št. KK
19-40K.

Izklicna cena: 330.000 SIT.
2. Osebno vozilo peugeot 405 GRDT, št.

šasije VF315BAJ270536800, letnik 1992,
moč motorja 66 KW, delovna prostornina
1769 ccm, registriran, reg. št. KK 63-19D.

Izklicna cena: 690.000 SIT.
3. Kombinirano vozilo VW Transporter

1600, št. šasije Wv2ZZZ25ZFH100341, let-
nik 1985, moč motorja 37KW, delovna pro-
stornina 1588 ccm, registriran, reg. št. KK
K1-803.

Izklicna cena: 350.000 SIT.
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Javna dražba bo v petek, 25. 4. 1997 ob
12. uri v jedilnici v proizvodnem objektu
stečajnega dolžnika, Titova 52, Senovo.

Pogoji:
A) Na javni dražbi lahko sodelujejo vse

pravne osebe, ki imajo svoj sedež v Repub-
liki Sloveniji in fizične osebe, če so držav-
ljani Republike Slovenije in, ki do vključno
dneva javne dražbe vplačajo varščino v vi-
šini 10% izklicne cene na žiro račun proda-
jalca pri APP Krško, št. 51600-690-86676
ter predložijo dokazilo o plačilu varščine.

B) Plačana varščina se všteva v kupnino.
C) Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo us-

peli, bomo varščino vrnili v petih dneh po
končani javni dražbi. Vplačana varščina se
ne obrestuje.

D) Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
se morajo pred javno dražbo izkazati z ve-
ljavnim pooblastilom.

E) Uspeli dražitelj mora v osmih dneh
po javni dražbi podpisati prodajno pogodbo
in kupnino plačati v celoti v osmih dneh po
podpisu pogodbe.

F) Vozilo lahko kupec prevzame po pla-
čilu celotne kupnine.

G) Prometni davek in stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec.

H) Vsa vozila so naprodaj po načelu “vi-
deno-kupljeno”.

I) Ogled vozil je mogoč vsak delovnik
od 10. do 12. ure po predhodni najavi na
parkirnem prostoru proizvodnega objekta
stečajnega dolžnika Titova 52, Senovo.

Kontaktna oseba stečajnega dolžnika je
Jaroslav Kodelja, tel.-faks 0608/71-191.

Stečajna upraviteljica
Marinka Pucelj-Arandjelovič

Št. 5/97 Ob-1332

Silan, d.o.o., Podjetje za promet z nepre-
mičninami, Ljubljana, Dalmatinova 10, ob-
javlja na podlagi pooblastila družbe
AM-BUS, d.o.o., Ljubljana, Celovška 180,
kot prodajalca

ponovno javno dražbo
za  prodajo  nepremičnine  –  dela  ob-

jekta v Ljubljani, Celovška 172 (bivša Ju-
gotehnika), 2509,04 m2 pokrite površine, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
kar vse predstavlja parc. št. 217/3, stavbiš-
če s poslovno stavbo 986 m2, dvorišče 581
m2, vpisano v vl. št. 3640 k.o., Zgornja
Šiška.

Nepremičnina se prodaja po delih (eno-
tah).

Prodajne enote:
E2 – klet, pritličje in prvo nadstropje v

izmeri 377,8 m2, kar predstavlja 15,096%
celote, po izklicni ceni 273,905 DEM.

E6 – klet v izmeri 386,25 m2, kar pred-
stavlja 15,4343% celote, po izklicni ceni
280.031,25 DEM.

Javna dražba bo 21. 4. 1997 ob 9. uri na
sedežu družbe Silan, d.o.o., Ljubljana, Dal-
matinova 10, v pisarni direktorja.

Dražitelj mora najkasneje dan pred jav-
no dražbo vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene, in sicer na žiro račun družbe
Silan, d.o.o., št. 50101-601-87972. Potrdilo
o vplačani varščini morajo dražitelji predlo-
žiti dražbeni komisiji pred pričetkom draž-
be. Plačilo preostalega dela kupnine se do-
loči s pogodbo.

Vsa obvestila se štejejo za vročena z od-
dajo priporočeno na pošto na naslov naslov-
nika.

Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo
predložiti originalno potrdilo o državljans-
tvu RS ali njegovo overjeno fotokopijo.
Pooblaščenci, ki sodelujejo na dražbi za
pravne osebe, morajo predložiti overjeno
pooblastilo dražitelja in overjen izpisek iz
sodnega registra iz katerega je razvidno, da
ima pravna oseba sedež v Sloveniji.

Dražitelji pred dražbo podajo izjavo, da
ne bodo namesto plačila kupnine v denar-
nem znesku, ki bo izklican na dražbi, podali
pobotne izjave oziroma da bodo njihove mo-
rebitne pobotne izjave, podane v zvezi z
nakupom nepremičnine iz te objave.

Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, kljub
podani izjavi iz prejšnjega odstavka poda
pobotno izjavo, mora za kršitev te svoje
zaveze plačati pogodbeno kazen v višini
20% dosežene cene, vplačana varščina pa
pripada prodajalcu in se za njen znesek ne
zmanjša dolg na podlagi pogodbene kazni.
Tako podana pobotna izjava je nična.

Uspešnemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspešnemu pa bo vrnje-
na v 5 delovnih dneh po končani dražbi v
nominalnem znesku brez obresti. Kupopro-
dajno pogodbo mora uspešni dražitelj skle-
niti s prodajalcem v 3 koledarskih dneh po
končani javni dražbi.

Prometni davek plača prodajalec, vse os-
tale stroške v zvezi s prenosom lastništva pa
kupec.

Nepremičnina se prodaja po načelu vi-
deno kupljeno in bo kupcu predana v delu,
ki ga bo kupil hipotečnih bremen prosto.
Kupoprodajna pogodba pridobi polno prav-
no veljavo z dnem pridobitve soglasja pri-
stojnega javnega pravobranilstva, v prime-
ru, če bo to soglasje še potrebno.

Za vse informacije in dogovore o ogledu
nepremičnine se lahko interesenti obrnejo na
podjetje Silan, d.o.o., Dalmatinova 10, Ljub-
ljana, tel. 061/133-31-38, faks 061/133-62-15.

Silan, d.o.o., Ljubljana

Št. 61-97 Ob-1333

Po sklepu upravnega odbora Kmetijske
zadruge “Dravsko polje” Lovrenc na Drav-
skem polju razpisujemo

prodajo
poslovnega in gospodarskega objekta z

zbiranjem ponudb,
in sicer:
poslovno-gospodarskega objekta na par-

celni št. 249/1, vl. št. 317, k.o. Cirkovce, za
izklicno ceno 3,200.000 tolarjev.

Ponudbo je treba poslati v zaprti ovojni-
ci v osmih dneh po objavi na naslov: Kme-
tijska zadruga “Dravsko polje”, Lovrenc 8,
2324 Lovrenc na Dravskem polje, s pripi-
som Ponudba za odkup – ne odpiraj.

Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in točen naslov ter ponujeni znesek.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:

– fizične osebe potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije, pravne osebe kopijo
sklepa o registraciji pravne osebe,

– vsi ponudniki morajo predložiti izja-
vo, da v teh poslovnih prostorih ne bodo
opravljali enake dejavnosti kot jo opravlja
KZ Dravsko polje Lovrenc.

Ponudniki morajo plačati varščino v vi-
šini 10% od izklicne cene na račun proda-
jalca št. 52400-601-10168, varščina pa se
izbranemu ponudniku po odbitku stroškov
šteje v kupnino, drugim pa brez obresti vrne
takoj po zaključku zbiranja ponudb.

O izbiri najboljšega ponudnika bo dolo-
čeno v 8 dneh od dneva objave. Izbrani
najboljši ponudnik je dolžan skleniti pogod-
bo v 10 dneh od prejema obvestila o izbiri,
kupnino pa plačati po določilih pogodbe.

Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.

Vse informacije dobite na sedežu Kme-
tijske zadruge “Dravsko polje”, Lovrenc na
Dravskem polju, tel. 062/790-010.

Kmetijska zadruga “Dravsko polje”

Ob-1371

Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju
d.o.o., na podlagi sklepa nadzornega sveta
družbe, št. 123/02-97, z dne 6. 3. 1997 in
sklepa Vlade Republike Slovenije, št.
310-03/97-2, z dne 27. 3. 1997, razpisuje

javno dražbo
za prodajo dela svojih nepremičnin
Pogoji dražbe in prodaje so:
I. Predmet prodaje:
1. parc. št. 482 – dvorišče, v izmeri 458

m2,
2. parc. št. 483/2 – dvorišče, v izmeri

1888 m2,
vse vpisano v vložku št. 594 k.o. mesto

Idrija.
Skupna površina znaša 2.346 m2, nepre-

mičnina pa se prodaja le kot celota.
II. Izklicna cena znaša 7,225.353,50 SIT.
Izklicna cena je določena na podlagi ce-

nitve sodnega izvedenca in cenilca gradbe-
ne stroke.

III. Kupec poleg na dražbi dosežene ce-
ne, plača prometni davek, stroške prodaje in
stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.

IV. Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno po-
godbo skleniti v roku 8 dni po opravljeni javni
dražbi in kupnino plačati v roku 3 dni po
sklenitvi pogodbe iz IV. točke te pogodbe.

V. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe.

Pravne osebe morajo prodajalcu predlo-
žiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa
potrdilo o državljanstvu Republike Sloveni-
je. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred pri-
četkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.

VI. Vsak dražitelj mora pred pričetkom
dražbe vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene na žiro račun prodajalca, št.
52020-601-13705 ter o vplačilu predložiti
potrdilo pred pričetkom dražbe.

Varščina se všteje v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa vrne v roku treh dni po draž-
bi.

Če uspeli dražitelj ne bo sklenil prodaj-
ne pogodbe v določenem roku ali ne bo
pravočasno plačal kupnine, se šteje, da je
od nakupa odstopil oziroma se pogodba šte-
je za razdrto.

Varščina v tem primeru ostane proda-
jalcu.

VII. Vsa dodatna pojasnila dobijo inte-
resenti na sedežu prodajalca pri direktorju
mag. Marku Cigaletu osebno, ali po telefo-
nu 065/73-811. Ogled je mogoč vsak delov-
ni dan po predhodnem dogovoru.
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Javna dražba bo dne 22. 4. 1997, ob 13.
uri, na sedežu prodajalca, v sobi št. 8.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Ob-1379

Javni poziv
k vložitvi vloge za sodelovanje v

komisijah za tehnični pregled po 67.
členu zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84, in Ur. l. RS, št. 59/96) ter
4. člena zakona o gospodarskih družbah

(Ur. l. RS, št. 30/93) na območju
Upravne enote Lendava

Javno pozivamo gospodarske družbe, za-
vode in samostojne podjetnike k vložitvi
vloge za tehnične preglede na objektih in
napravah za katere je dovoljenje za gradnjo
izdal Upravni organ Upravne enote Lenda-
va, Oddelek za okolje in prostor ter promet
in zveze. Strokovnjaki, ki bodo uvrščeni na
seznam, bodo v komisijah za tehnične pre-
glede opravljali naloge, ki jih za navedeno
komisijo določa zakon o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS,
št. 59/96). Za sodelovanje v komisijah bo
sklenjena posebna pogodba o delu.

Gospodarske družbe, zavodi in samostoj-
ni podjetniki lahko vložijo vloge za uvrsti-
tev na seznam le za konkretne osebe, zapo-
slene v gospodarski družbi, zavodu ali pri
samostojnem podjetniku.

Fizične osebe, ki bodo pripravljene na
ta poziv, morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

1. da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji,

2. da imajo v RS pridobljen strokovni
naziv diplomirani inženir stroke navedene v
29. členu ZGO ali v RS nostrificirano diplo-
mo visoke šole,

3. da imajo opravljen strokovni izpit po
ZGO in

4. da imajo najmanj 5 let delovnih izku-
šenj na svojem delovnem področju.

Vloge morajo vsebovati dokazila o iz-
polnjevanju navedenih pogojev ter referen-
ce. K vlogi mora biti priložen tudi cenik
storitev in plačilni pogoji za posamezni stro-
kovni ogled.

Vloge morajo interesenti posredovati na
Upravno enoto Lendava, Trg ljudske pravi-
ce 5, 9220 Lendava, pod oznako “Poziv”, v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Upravna enota Lendava

Št. 906/97 Ob-1302

Z 31. 12. 1996 se je Banka Noricum,
d.d., Ljubljana, pripojila k Banki Celje, d.d.
Zbora obeh bank sta sprejela sklep o zame-
njavi delnic Banke Noricum, d.d., za delni-
ce Banke Celje, d.d.

Kljub javnemu pozivu za zamenjavo del-
nic, vse delnice niso bile zamenjane.

Zato objavljamo, da so vse delnice Ban-
ke Noricum, d.d., Ljubljana, tako navadne
kot prednostne in vseh izdaj, ki niso bile
zamenjane za delnice Banke Celje, d.d., raz-
veljavljene.

Razveljavljene delnice se lahko zame-
njajo za delnice Banke Celje, d.d., v Banki
Celje, d.d., Sektor zakladništva, Vodnikova
2, Celje.

Banka Celje, d.d.

Ob-1309

Na podlagi sklepa kolegija podjetja Ma-
vrica razpisujemo

licitacijo
prodaje tovornega vozila Zastava 35.8

letnik 1989.
Isklicna cena je 300.000 SIT.
Licitacija bo 8. dan po objavi v Uradnem

listu RS v prostorih podjetja Mavrica na
Vrhniki, Kolodvorska 8. Pričetek bo ob
8. uri.

Mavrica, d.d., Ljubljana

Ob-1312

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per, preklicuje veljavnost sledečih zavaro-
valnih polic in OSE:

PV-1 96/112, Z-3 59185, Z-3 721-730,
Z-3 93102, Z-3 105014, Z-3 96301-96325,
Z-3 10533, ZK 398938-398940, ZK 269068,
ZK 278715, ZK 165113, ZK 165121, ZK,
277245, ZK 277626-277650, AO-01
265630, AO-01 299501-299525, AA-PT
3551, AA-PT 3586, AA-PT 3640, AA-PT
3671, AA-PON-01, AA-PON-01 94141,
AA-PON-01 94142-94150, 1-ŽI 2676-2700,
1-ŽI 15359, 1-IM 22156-22175, 1-IM
92701-92725, 1 KOP 645-650, 1 KOP
897-900, 1-N 2823-2830, OŽ-3
29614-29625, OŽ-3 29438-29450, OŽ-3
22103-22125, 5-N 2141-2150, TO-1
3002-3025, STAN/94 59476-59500.

Ob-1313

Zavarovalna družba Adriatic, d.d., pre-
klicuje zavarovalne police, zavarovalni za-
stopnik 031003011:

1. Polica: AA PT: 403.
2. Polica: AA-PON-01: 74374.
3. Polica: OŽ-3: 21314.
4. Polica: OZ-3: 82710.
5. Polica: S-T-49: 00009935, 00009936,
0009937, 00010051, 00010052,

00010053, 00010054, 00010055, 00010056,
00010057, 00010058, 00010059, 00010060,
00010061, 00010062, 00010063, 00010064,
00010065, 00010066, 00010067, 00010068,
00010069, 00010070, 00010071, 00010072,
00010073, 00010074, 00010075, 00010077,
00010078, 00010079, 00010080, 00010081,
00010082, 00010083, 00010084, 00010085,
00010086.

6. Polica: ZEL. KARTE: 00359175.
Zavarovalni zastopnik: 031003012:
1. Polica: AO-1: 0262275.

Ob-1310

VEGA bit, d.o.o., Zaloška c. 153, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko pravokotne ob-
like z logotipom podjetja ter napisom
RAČUNALNIŠTVO IN TRGOVINA,
d.o.o., Kolodvorska 20, LJUBLJANA.

Ob-1311

Frančiška Vrhovec, roj. 27. 8. 1954, stan.
Litija, Marokova pot 11, preklicuje 2 če-
kovna blanketa št. 0000011937402 in
0000011937403, SKB banke, d.d., Ljublja-
na, št. tekočega računa 174548.

Čebular Sonja, Kajuhova 3, Poljčane,
preklicuje priglasitveni list, št. 50-0417/94.
m-737

Jančar Katarina, Murski Črnci 11, Tiši-
na, preklicuje priglasitveni list, št.
361087/94. g-21180

Jezovšek Andrej, Prijateljeva 16, Šent-
jur, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 52-0351/94. g-21103

Jurman Melita, Globočice 6/A, Krška
vas, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 19-0940/96. g-21101

Kamenšek Darko, Ljubljanska 31, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni lest, št.
064-4360/95. m-645

Kolarič Rado Kafe Plato, Gregorčičeva
33, Maribor, preklicuje priglasitveni list, št.
064-2054/94. m-670

Plantar Marija, Dolnja težka voda 24,
Novo mesto, preklicuje priglasitveni list,
opravilno št. 038/0513-94. p-21008

Šetar Iztok, Zgornje Hoče 2 b, Hoče,
preklicuje priglasitveni list, št. 064-997/94.
m-715

Šmitrans d. o. o., Preglov trg 13, Ljub-
ljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
41499 in zeleno karto. št. SLO-01/0395156,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-21213

Vodnogospodarski biro, Glavni trg 19 c,
Maribor, preklicuje zavarovalno polico, št.
422641, izdala zavarovalnica Adriatic.
m-731

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Babič Božidar, Pesnica 35 e, Pesnica pri
Mariboru, potni list št. AA 412002. m-720

Bals Srečko, Osojna ulica 4, Celje, potni
list št. BA 450164. p-21027

Bačar Jakob, Športna 9, Ljubljana, potni
list št. AA 537615, izdala UE Ljubljana.
s-21098

Berisha Vesna, Klavčičeva 3, Kamnik,
potni list št. AA 321811. s-21104

Binder Vasja, Tržaška cesta 63, Ljublja-
na, potni list št. BA 333696. s-21111

Brajnik Peter, Maroltova 13, Ljubljana,
potni list št. AA 873373. s-21280

Breznik Boris, Klemenčičeva 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 320352, izdala UE Ljub-
ljana. s-21058

Cah Kristjan, Dekani 18, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 59852. g-21127

Čehovin Polona, Bilečanska 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 93034. s-22013
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Domjan Bojan, Janežičeva 13, Ljublja-
na, potni list št. AA 592254. p-21117

Duraković Osman, Rozmanova ulica 5,
Piran, potni list št. BA 231736. p-21024

Ferčec Andrija, Ul. heroja Šlandra 19,
Maribor, potni list št. AA 732878. p-21016

Fik Ivan, Gradnikova c. 93, Radovljica,
potni list št. AA 474060. s-21017

Fistrič Dejan, Pot na Fužine 23, Ljublja-
na, potni list št. AA 873058. s-21268

Frost Doberšek Ida, Pregljeva 16, Mari-
bor, potni list št. AA 473494. p-21007

Gap Julijana, Modrinjakova 16, Mari-
bor, potni list št. AA 572280. p-21010

Golob Vladimir, Ul. Nade Purić 32, Beo-
grad, potni list št. BA 429864. p-21006

Gorenc Božidara, Šmartinska 265, Ljub-
ljana, potni list št. AA 447200. s-21108

Hafner Urbančič Helena, Bobkova 24,
Ilirska Bistrica, potni list št. AA 127987.
g-21155

Halilovič Emin, Glavarjeva 116, Komen-
da, potni list št. BA 3173. p-21060

Heričko Darko, Vinarje 38, Maribor, pot-
ni list št. AA 390871. p-21050

Hojnik Marija, Ob Grajeni 10, Ptuj, pot-
ni list št. AA 989867. g-21157

Janež Andrej, Ulica gor. odreda 10,
Kranj, potni list št. AA 29935, izdala UE
Kranj. s-21158

Jaušovec Boštjan, Porabska 4, Gornja
Radgona, potni list št. AA 734381. p-21155

Jeremić Nevena, Seča 82 b, Portorož,
prepustnico, št. AI 122788. g-21276

Jevšenak Boris, Ul. Borisa Vinterja 13/A,
Slovenske Konjice, potni list št. BA541555.
p-21056

Jevšnik Franc, Kremžarjeva 12, Ljublja-
na, potni list št. AA 716363. s-21113

Junger Franc, Prežihova 18, Ptuj, potni
list št. AA 775245. s-21118

Junkar Martin, Videm 3, Krško, potni
list št. AA 783495. p-21009

Juračić Irma, Obrov 32, Sežana, potni
list št. AA 87748. p-21031

Kalinič Milan, Glinškova pl. 23, Ljub-
ljana, potni list št. BA 560109, izdala UE
Ljubljana 3. 6. 1996. s-21005

Kerčmar Drago, Pušča 86, Murska So-
bota, potni list št. BA 451238. p-21152

Klemenčič Edi, Ul. Alojza Valenčiča 8,
Izola, prepustnico, št. 9090. p-21131

Komerički Saša, Kandijska c. 41, Novo
mesto, potni list št. BA 553813. p-21002

Korat Marija, Gortina 107, Muta, preklic
potnega lista, objavljeno vUL RS, št. 64/96.
p-21001

Koren Romana, Frankolovo 26, Franko-
lovo, potni list št. AA 378062. g-21277

Kos Lucija, Klanec 8, Tolmin, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 049889. p-21015

Kovač Milovan, Celovška 502, Ljublja-
na, potni list št. BA 521461. s-21046

Kozjan Jure, Štepanjsko Nabrežje 18,
Ljubljana, potni list št. BA 376985. s-21229

Krajnc Ksenija, Cekestruba 12 G, Mari-
bor, potni list št. AA 147381. p-21013

Kranjc Boris, Ratež 54, Novo mesto, pot-
ni list št. AA 011647. p-21028

Kranjc Jure, Ratež 54, Novo mesto, pot-
ni list št. AA 224656. p-21030

Kranjc Luka, Ratež 54, Novo mesto, pot-
ni list št. AA 224655. p-21029

Kreft Zora, Suhadolčanova 65, Ljublja-
na, potni list št. BA 453255. s-21205

Kuliš Josip, Krivec 22, Ljubljana, potni
list št. BA 376624. s-21173

Kuliš Marko, Krivec 22, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 376625. s-21172

Kuštrin Janez, Rocinj 71 g, Kanal, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 88421.
p-21048

Lacković Mijo, Cesta 4. julija 62 B, Kr-
ško, potni list št. AA 83323. p-21054

Lampe Andrej, Črnuška 14, Ljubljana,
potni list št. AA 18974. s-21114

Lapanja Danijela, C. I/33, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 931689. s-21216

Lapanja Julij, C. I/33, Ljubljana, potni
list št. AA 458413. s-21217

Lapanja Jure, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, potni list št. BA 520903. s-21107

Lipovac Jelena, Jakčeva 43, Ljubljana,
potni list št. AA 765919. s-21156

Lulić Emir, Cesta na Brdo 109, Ljublja-
na, potni list št. AA 678708. s-21106

Majstorovič Ratko, Ulica Janka Puclja
9, Kranj, potni list št. AA 496364. s-21125

Matjan Mitja, Cankarjeva 19, Kamnik,
potni list št. AA 884012, izdala UE Kamnik.
s-21065

Merc Vojnovič Dušanka, Borštnikova
128, Maribor, potni list št. AA 985684.
p-21132

Mešiček Špela, Glinškova pl. 21, Ljub-
ljana, potni list št. AA 110176. s-21209

Mihajlik Franjo, Novi log 19 c, Hrast-
nik, potni list št. AA 221304. p-21004

Mlinar Ivan, Gubčeva 13, Trebnje, potni
list št. AA 037345. s-21239

Močnik Lidija, Ul. Franca Benedičiča 10,
Jesenice, potni list št. AA 905557. p-21057

Mravlje Jernej, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, potni list št. AA 274071. s-21142

Mrevlje Anton, Ul. Ivana Suliča 14 A,
Šempeter pri G., maloobmejno prepustnico,
št. AI 25628. p-21051

Orehek Martina, Brejčeva 26, Domžale,
potni list št. BA 433320. s-21235

Ozimić Matjaž, Majeričeva 3, Maribor,
potni list št. AA 66683. p-21049

Padovnik Romana, Miklošičeva 6, Gor-
nja Radgona, potni list št. AA 486752.
p-21175

Pasarič Alojz, Frankolovskih žrtev 9, Ce-
lje, potni list št. BA 408220. g-21273

Pate Božidar, Cesta pod Strmco 10, Bre-
zovica, potni list št. AA 120847. s-21174

Paveo Borut, Živkova 13, Miklavž na
Dravskem pol, potni list št. AA 369767.
p-21012

Penko Bojan, Cankarjeva 84, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
39846. p-21052

Podreka Jasmina, Lukini 18, Gračišče,
petletno listino, št. AI 107822. g-21212

Potočnik Aleksandra, Levčeva 4, Mari-
bor, potni list št. AA 371501. p-21047

Primožič Peter, Prečna 16, Domžale, pot-
ni list št. AA 197642. s-21191

Pugelj Elda, Koseze 39, Ilirska Bistrica,
potni list št. AA 70723. s-21285

Radulovič Dušan, Hafnerjeva 6 A, Ljub-
ljana, potni list št. AA 537784. s-21071

Remec Niko, Šempas 17 f, Šempas, pot-
ni list št. AA 354336. p-21053

Rodić Dušan, Pot na Močila 16, Križe,
potni list št. AA 705899. p-21032

Rojc Petra, Tinjana 18, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 31785. p-21033

Roškar Martin, Vojkova 71, Ljubljana,
potni list št. BA 316355. s-21037

Skoko Ante, Ragtec 50, Šmarje pri Jel-
šah, potni list št. BA 450514. p-21055

Slana Nina, Belšakova ulica 16, Ptuj,
potni list št. AA 88706. p-21119

Slemenik Dejan, Obrtna cesta 47, Tr-
novlje, potni list št. BA 358568. p-21025

Sović Zlatko, Šafarsko 28 B, Ljutomer,
potni list št. AA 850234. p-21017

Srebot Srečko, Prešernova 38, Ilirska Bi-
strica, potni list št. BA 244105. s-21210

Sternad Erika, Jelovec 17 c, Makole, pot-
ni list št. AA 155731. p-21026

Strpin Matejka, Cesta na markovec 1,
Koper, potni list št. AA 206244. p-21023

Švab Širok Marjeta, Škofjeloška 27,
Medvode, potni list št. AA 868828. s-21290

Velikanje Aleš, Krka 56, Novo mesto,
priglasitveni list, št. 038 1259-94, MŠO
5446555. p-21005

Visočnik Slavko, Mariborska 70, Oreho-
va vas, potni list št. BA 536786. m-659

Vlačič Klaudio, Kogojeva 4, Portorož,
potni list št. AA 204569. g-21160
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Vlačič Milena, Lucija, Kogojeva 4, Por-
torož, potni list št. AA 208851. g-21161

Vodenik Stane, Breg pri Litiji 36, Litija,
potni list št. BA 567724, izdala UE Litija.
s-21096

Vujič Dragica, Prijateljeva 28, Ljublja-
na, potni list št. AA 594326. s-21084

Vukušić Mario, Tumov drevored 16, Tol-
min, maloobmejno prepustnico, št. AI
114208. p-21014

Zajšek Blanka, Ul. her. Mašere in Spasi-
ča 22, Maribor, potni list št. AA 726224.
p-21011

Zupan Ljudmila, Viška c. 49 B, Ljublja-
na, potni list št. BA 197487. s-21094

Žilavec Borut, Gornji Črnci 6, Cankova,
potni list št. AA 558197. p-21172

Druge listine

Ažman Gregor, Britof 84, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736989,
št. reg. 30677, izdala UE Kranj. s-21278

Adamič Saša, Mala čolnarska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 185076, S 212527, izdala UE Ljubljana.
s-21202

Adlešič Mario, Prežihova 12, Brežice,
diplomo o končani srednji šoli, program ob-
likovalec. g-21194

Ahačič Margareta, Breg 4, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje. g-21085

Ahtik Drago, Celjska 42, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6152.
p-21161

Ajdini Mesut, Vojova 50, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 112972.
s-21272

Alibegič Esad, Cesta na Bukovce 32,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
00101051187, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-21002

Alkhatib Junes Andrej, Ob sotočju 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 811701, št. reg. 159544. s-21131

Amšl Suzana, Tovarniška 78, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5467.
m-648

Apat Pavel, Južna cesta 1, Izola, medna-
rodno karto, št. SLO 01/0386488. g-21192

Arh Marjeta, Črnavska pot 1, Preddvor,
diplomo, izdala Srednja šola ekonomske in
družboslovne usmeritve Kranj leta 1991.
s-21059

Avšič Žiga, Aškerčeva 17, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34807, izdal
LPP. s-21238

Babič Valentina, Bukovje 6, Bizeljsko,
potrdilo o opravljenem vozn. izpitu, kat. B,
št. 240/97. p-21174

Babočajić Zdenka, B. Alinčiča 10, Dubi-
ca, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje

trgovske šole Ljubljana, izdana leta 1980-82
na ime Bregar. s-21178

Bajan Ante, Preradovičeva 23, Maribor,
diplomo ŽIP Maribor, izdana leta 1971.
m-686

Bajić Dejan, Kaniža 14 f, Pesnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 568. m-681

Bandelj Peter, Preserje pri Komnu 2, Ko-
men, spričevalo o zaključnem izpitu Teh-
niškega šolskega centra Nova gorica, izda-
no leta 1992. s-21042

Banfič Goran, Prisojna 7 a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 101395.
m-726

Bašl Franc, Pesnica 34 c, Pesnica, spri-
čevalo o opravljenem izpitu za poklicnega
šoferja Poklicne šole Ljubljana Ježica, izda-
no leta 1973. m-702

Bedrač Monika, Robičeva 72, Limbuš,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1995. m-629

Berc Milena, Želeška 15, Bled, zavaro-
valno polico, št. 0374779. g-21264

Bernetič Neda Slavka, Štihova 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91177. s-21256

Bernjak, Murska Sobota, zavarovalno
polico. p-21124

Berčič Marko, Na Gaj 22, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 67823.
m-651

Beznik Danijela, Gorjuše 61, Bohinjska
Bistrica, spričevalo o končani srednji šoli -
3. letnik. g-21021

Blažič Ferdinand, Pod šijo 18, Tržič, za-
varovalno polico, št. 308343, izdala zavaro-
valnica Adriatic. g-21271

Božičkovič Mirjana, Britof 231 a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045661, št. reg. 36007, izdala UE Kranj.
g-21200

Božnar Demirbulak Ulas, Obirska 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
28285, izdal LPP. s-21296

Bogdan Melita, Krog, Murska 115, Mur-
ska Sobota, spričevalo. p-21168

Bokal Gregor, Graška 9, Litija, preklic
delovne knjižice, objavljeno v UL RS, št.
17/97. s-21001

Bolka Valerija, Trata 22, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 805192,
št. reg. 37002, izdala UE Kranj. g-21083

Borec Janko, Cesta prolet. brigad 65,
Maribor, zavarovalno polico, št. 0424174A.
g-21146

Borštnar Helena, Cesta na Rinik 2, Šent-
jur, zavarovalno polico, št. 0313729, izdala
zavarovalnica Adriatic. p-21160

Bosanac Dijana, Goriška 4, Celje, in-
deks Ekon. posl. fakultete, št. 81465255 iz-
dan leta 1996. m-661

Bradač Jože, Tovarniška 1, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 171.
g-21211

Bregeš David, Trg 64, Prevalje, diplomo
zaključnega izpita za prodajalca, izdana le-
ta 1993. g-21257

Brencl Albin, Lovrenc na Dravskem po-
lju 116, Lovrenc, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 9485. g-21187

Brezovnik Greta Terezija, Ruplova 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
42876. m-703

Brečko Jelka, Slomškova 1, Slovenske
Konjice, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske
šole Maribor, izdani leta1978-79. g-21144

Bubnič Alenka, Povžane 24, Materija,
spričevalo 8. razreda OŠ Dragotina Kette
Ilirska Bistrica. g-21259

Bukvič Viktor, Žetale 84 A, Žetale, di-
plomo Srednje policijske šole v Ljubljani,
izdana leta 1984, št. 333/3.

Burgar Martina, Ulica Milke Šobar 10,
Novo mesto, diplomo Ekonomske fakultete
v Ljubljani, št. 635, izdana leta 1967, na
ime Kovačič Martina. s-21112

Butuči Adrijana, Lucija, Seča 194 b, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 4538.
g-21262

Bytyqi Liman, Volče 71, Tolmin, delov-
no knjižico. p-21171

Cafuta Franc, Rimska pl. 12, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH. g-21190

Cej Vanda, Nova Gorica, službeno iz-
kaznico. p-21150

Cigrovski Jasmina, Mariborska 76, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 4967. p-21141

Crnkič Senad, Bosna in Hercegovina,
Bovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
213369. s-21282

Crnčič Tatjana, Ciglence 45, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 79526.
m-698

Culiberg Barbara, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33360, izdal LPP. s-21286

Čančer Andrej, Koroška 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 76803.
m-636

Černigoj Lea, Lokavec 1 B, Ajdovščina,
potrdilo o oproščenem opravljanju zaključ-
nega izpita, zaradi odličnega uspeha, št. di-
plome 99-90. g-21007

Čremožnik Neža, Podlubnik 283, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13199, izdala UE Škofja Loka. s-21145

Črešnar Janez, Markečica 2, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18538.
g-21186

Črnologar Janez, Šentpavel 8 a, Dobru-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
159997. s-21179
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Čulk Primož, Zabukovica 100 a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1102494. p-21134

Damiš Milan, Vodole 7, Maribor, za-
ključno spričevalo ŠAKC Maribor, izdano
leta1974. m-712

Del Fabro Drago, Bertoki, , Sermin 4,
Koper, zavarovalno polico, št. 432341, iz-
dala zavarovalnica Koper. g-21248

Dobnikar Ivan, Gradnikova 8, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 125665, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-21243

Dolinšek Karmen, Dolsko 24, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 4. letnika in maturitet-
no spričevalo Srednje aranžerske šole Ljub-
ljana, izdana leta 1982 na ime Mihelič.
s-21218

Domnik Tomaž, Cerkova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012927. s-21159

Draksler Igor, Kidričeva cesta 76, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7581, izdala UE Škofja Loka. g-21105

Drevenšek Ida, Zrkovska 74, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95679.
m-672

Drobir Mojca, Ruska 17, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ Martin Konšak Mari-
bor, izdano leta 1982. m-668

Dubravac Momčilo, Kokori, Prnjavor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1065154, št. reg. 133115. s-21133

Dušič Mihael, Pišece 109, Pišece, spri-
čevalo. p-21137

Eržen Nada, Ul. bratov Učakar 48, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894576, št. reg. 109665. s-21234

Eržen Urban, Groharjevo 11, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20408. s-21036

Erjavec Žagar Irena, Ferberjeva 122,
Ljubljana, delovno knjižico. s-21203

Fabec Boštjan, Podgraje 71, Ilirska Bi-
strica, vojaško Knjižico, ser. BC, št. 2018.
g-21188

Faladore Tamara, Brezje 80 D, Radov-
ljica, spričevalo 3. letnika SŠOF v Ljublja-
ni, izdano leta 1996. s-21163

Farčnik Jože, Mandeljčeva 2, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. reg. 6995,
izdala UE Kranj. g-21087

Fekonja Beno, Ptujska 305, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 84946.
m-644

Fekonja Marjan, Vrtna 3, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, št. 9761. p-21156

Ferlič Peter, Zg. Kungota 15 a, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, št. 825. m-658

Finžgar Blaž, Zgoša 59/A, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 185. g-21023

Fičur Diamiro, Prol. Brigade 18, Izola,
vozniško dovoljenje, št. 8858. p-21142

Fleischmann Bernarda, Testenova 41,
Loka pri Mengšu, spričevalo 1. letnika Sred-
nje agroživilske šole Ljubljana, izdano leta
1991. s-21292

Gajić Ljubiša, Litostrojska 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1050352, reg. št. 208599. s-21219

Gajšek  Franc, Trg  pohor.  bat.  5,
Kisovec, spričevalo 3. letnika Srednje ke-
mijske šole Ljubljana, izdano leta 1974.
g-21197

Garibović Sead, Cesta 1. maja 26b, Jese-
nice, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1973. g-21011

Gavrilović Milan, Prevalje 38, Preserje,
ribiško čuvajsko izkaznico, izdala Ribiška
Zveza Slovenije, št. 1110. s-21147

Gašparovič Magda, Slomškova 1, Ljub-
ljana, pomočniško spričevalo, izdala Pomoč
komisija Ljubljana, izdana leta 1960.
s-21240

Glažar Ada, Jakčeva 40, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 10195, izdal
LPP. s-21168

Godler Dejan, Ruska 7, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 8856060, izdala zavaro-
valnica Triglav. s-21226

Gole Boris, Šentilj 76, Šentilj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6062. m-693

Golob Grega, Robičeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
144843. s-21247

Gorani Teresa Maria, Cesta OF 40, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
108586. m-718

Gortnar Vanja, Glinška 2 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23462, izdal
LPP. s-21166

Goršek Anselma-Amalija, Črna vas 166,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 90894, S 686353, izdala UE Ljubljana.
s-21122

Goršek Anselma-Amalija, Črna vas 166,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 404882,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-21123

Gosak Janez, Betnavska 129, Maribor,
delovno knjižico. m-638

Gostenčnik Simon, Trg Svobode 9, Rav-
ne na Koroškem, delovno knjižico. g-21183

Grabar Robert, Rabelčja Vas 45, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
25771. g-21149

Grahornik Ljudmila, Zgornji Duplek
174, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 9635. m-717

Gregorin Ida, Černetova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
153854, S 168025, izdala UE Ljubljana.
s-21233

Gregorčič Nada, Strma pot 28, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15233.
p-21059

Groder Milan, Ul. 14. divizije, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 35411. p-21122

Grčar, Sečovlje 57, Sečovlje, zavaroval-
no polico, št. 0367698. g-21075

Habot Ivan, Gorkega 39, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 34697.
m-635

Hafner Aleš, Sp. Bitnje 6 a, Žabnica,
zavarovalno polico, št. 0374264A. g-21024

Hafner Miro, Breg ob Savi 43, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
4994, št. reg. 11238. g-21196

Hafner Rok, Škofjeloška 35, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 43970, izda-
la UE Kranj. g-21249

Hajdarovič Željko, Slomškova 68, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 34228.
p-21153

Halilagič Nihad, Izola, delovno knjižico.
p-21139

Hanžekovič Srečko, Bučečovci 24, Kri-
ževci, zaključno spričevalo Avtomeh. šole
Maribor, izdana leta 1980. m-634

Harastija Josip, Vincarje 22, Škofja Lo-
ka, 11 delnic 3 emisije in 12 delnic 2 emisi-
je št. 00825344 M Banke. s-21143

Hari Simona, Rašiška 20, Ljubljana, vo-
zovnico s 100% popustom na vseh progah
MPP v Ljubljani s spremljevalcem št. 660,
izdano leta 1995.

Hausmajster Boris, Dvorakova 10 b, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16949. m-656

Hecl Elizabeta, Selnica ob Muri 56 b,
Sladki vrh, delovno knjižico. m-680

Hiti Veronika, Spodnja Idrija 73, Spod-
nja Idrija, spričevalo o končani srednji šoli,
Izdala Srednja naravoslovna matematična
šola Jurija Vege v Idriji leta 1989. s-21006

Hodžič Jasmina, Čanžekova 26, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 40463.
s-21048

Hohkravt Marija, Zidani most 26, Zidani
most, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, št. 166-65/93, izdalo Ministrstvo za
šolstvo in šport dne 29. 1. 1993. g-21074

Hojsak Blaž, Tyrševa 24, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 91635.
m-733

Horjak Marjeta, Kersnikova 26, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19. 326,
izdala Upravna enota Domžale. s-21126

Hostnik Jožica, Podroje 7, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7814. g-21265

Hribar Žiga, Dolenjska 159, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36457, iz-
dal LPP. s-21287
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Hribernik Luka, Šiškovo naselje 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S475452, št. reg. 41930, izdala UE Kranj.
g-21030

Hrvat Anica, Novo Polje c. XVI/22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 197340, S 1010610, izdala UE Ljublja-
na. s-21062

Hrvat Anica, Novo Polje c. XVI/22,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
22475. s-21063

Hudorovac Branko, Rosalnice 84, Metli-
ka, delovno knjižico, reg. št. 4505, izdala
UE Metlika. g-21025

Hvalec Bojan, Cesta 24. junija 46, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
158222. s-21177

Islamović Denis, Cesta v gorice 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 18548.
s-21056

Ivanišević Stjepan, Erjavčeva 1, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 23413. p-21040

Ivančič Bojana, Prijateljeva 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66856. s-21152

Ivančič Tomislav, Fram 156, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 1565.
m-676

Jakop Klavdij, Vitanje 195, Vitanje, voz-
niško dovoljenje, št. 11644. p-21133

Janoša Avguštin, Linhartov trg 11, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20272. g-21020

Jelenko Alojz, Recenjak 12, Lovrenc na
Pohorju, zavarovalno polico, št. 0407415,
izdala zavarovalnica Adriatic. m-660

Jelečević Elmin, Cesta v gorice 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2283,
izdal LPP. s-21167

Jenkole Aleksander, Sp. Besnica 5 A,
Zgornja Besnica, maturitetno spričevalo
Srednje gostinske šole na Bledu, izdano leta
1995. s-21049

Jerše Katarina, Puhova 7, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 16964.
s-21121

Jicha Tomaž, Ravbarjeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32768.
s-21221

Jovičić Marija, Ruška 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 85556. m-632

Jug Franc, Cakarjeva 1, Šmarje pri Jel-
šah, indeks TF Maribor, št. 93380473. m-689

Jugovac Sandi, Gerbičeva 59, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 25276.
s-21116

Kaloh Danica, Stolni vrh 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98072.
m-683

Kammrath Zdravko, Maroltova 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28080.
0 s-21231

Kamnar Matjaž, Frenkova pot 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16149,
izdal LPP. s-21228

Karalić Asim, Novi Travnik, Travnik, di-
plomo Srednje gostinske šole, št. 34/74 v
Ljubljani. s

Kaučič Danica, Vukovski vrh 30, Jareni-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 4851.
m-690

Kek Robert, Pod gozdom c. VI/6, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10356, izdala UE Grosuplje. s-21069

Kelc Franc, Med vrtovi 14, Miklavž, di-
plomo EGŠ Maribor, izdana leta 1958.
m-649

Khermaxer Maja, Gorazdova 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 14409.
s-21047

Klampfer Ivan, Slatina 18, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5275. m-684

Klemenčič Slavko, Martjanci, Martjan-
ci, vozniško dovoljenje, št. 21690. p-21151

Kljajič Stella, Belska cesta 46, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S42089, št.
reg. 41702, izdala UE Kranj. s-2104

Kobold Friderik, Jurski vrh 11, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
3981. m-641

Kocpek Brigita, Zg. Duplek 16 a, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 90686. m-677

Kogovšek Gregor, Horjul 210, Horjul,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4406.
s-21224

Kogovšek Igor, Trebinjska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 850956, št. reg. 116638. s-21232

Kogovšek Marjeta, Ulica bratov Komel
3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 29009. s-21004

Kokot Natalija, Turški vrh 70, Zavrč,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Frizerske šole Maribor, izdana leta 1995.
m-707

Kokoš Sabina, Dolnja Počehova 13 č,
Pesnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1357. m-642

Kolar Marija, Javornik 26, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo Šole za prodajalce Slo-
venj Gradec. g-21088

Komel Franko, Selo 4 A, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH. p-21046

Kompoš Peter, Kurirska pot 35, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 1110.
m-728

Kopinja Leon, Tlp 12, Lendava, spriče-
valo zaključnega izpita Ekonomsko komer-
cialna šola, izdano leta 1991. g-21185

Koprivšek Ivan, Koroška 61, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 26457.
m-688

Koren Marina, Stara slovenska 6, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7035.
s-21117

Korpar Benjamin, Tržec 27 a, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29417. g-21245

Kosmač Helena Tatjana, Ribniška 2, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13786. m-730

Kostanjšek Martin, Pišece 63, Pišece, de-
lovno knjižico. g-21092

Kostić Aleksandar, Linhartova 92, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7935,
izdal LPP. s-21281

Kozlevčar Marija, Sela pri Šmarju 8 a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10061. s-21214

Košar Lidija, Sovjak 16, Videm ob Ščav-
nici, študentsko izkaznico, št. 61112829.
m-742

Košir Špela, Staneta Bokala 9, Jesenice,
diplomo Srednje tekstilne in obutvene šole
v Kranju - V. stopnja. s-21162

Krajnc Aleš, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za elektroniko, št.
1698, izdana leta 1991. s-21078

Krajnc Irena, Selovec 76, Šentjanž, za-
ključno spričevalo. p-21170

Krajnc Janez, Slovenska 37, Sv. Trojica,
zaključno spričevalo Srednje kov. strojne in
metal. šole Maribor, izdano leta 1985. m-701

Kralj Nežika, Ljubljanska 17, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 97361.
m-705

Kramaršek Erika, Ilovca 11, Vojnik, voz-
niško dovoljenje. p-21130

Kranjc Boris, Gor. Vrhpolje 74, Šentjer-
nej, priglasitveni list, opravilna št.
038-1131-94. g-21082

Križ Vesna, Petrovičeva 27, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12639.
s-21061

Krčelič Vinko, Žejno 34, Krška vas, voz-
niško dovoljenje, št. 12125. p-21173

Kužnik Slavko, Veniše 52, Leskovec,
vozniško dovoljenje, št. 11318. p-21020

Kuhar Anja, Polanškova 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9320.
s-21051

Kukovič Marinka, Soviče 1, Videm pri
Ptuju, 3 redne imenske delnice banke Mer-
cator. g-21255

Kurnik Mirjana, Heroja Šlandra 11, Ma-
ribor, študentsko izkaznico, št. 30002242
izdala Visoka zdrav. šola Maribor leta 1996.
m-653

Kurnik Mirjana, Heroja Šlandrova 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100750. m-652

Kuster Ciril, Frankovci 21, Ormož, za-
ključno spričevalo. p-21135
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Kuzma Bojan, Cankova 21 a, Cankova,
vozniško dovoljenje. p-21145

Kuzmič Silva, Lešane, Apače, vozniško
dovoljenje, št. 12067. p-21157

Kvac Anton, Zlakova 26, Zreče, listino.
p-21037

Kšela Rok, Ulica Staneta Severja 18, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
86033. m-706

Lalić Dejan, Linhartova cesta 40, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Borisa Zi-
herla v Ljubljani. s-21289

Lanjšček Tanja, Jakobovo naselje 24,
Murska Sobota, spričevalo 4. letnika.
p-21035

Lavrič Igor, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 160489,
S 21917, izdala UE Ljubljana. s-21064

Leban Alojzija, IX korpusa 54 A, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-21044

Leban Anže, Guče I/11, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7781.
g-21139

Legat Andrej, Ulica bratov Učakar 78,
Ljubljana, indeks FPP Piran. s-21038

Leskovar Simona, Vrhole 36, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16712.
g-21244

Lipužič Robert, Dunajska 422 a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
203250. s-21241

List Tina, Gradiška 414, Pesnica pri Ma-
riboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9449. m-699

Logar Gorazd, Ul. Mašere in Spašiča 4,
Maribor, indeks I. gimnazije Maribor.
m-678

Lorber Alojz, Vranji vrh 43, Sladki vrh,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5878.
m-739

Lotrič Nika, Dašnica 73, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 269.
s-21043

Lukić Slađana, Cesta dveh cesarjev 106,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani. s-21003

Lukič Renato, Proletarskih brigad 58,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111123. m-679

Marguc Herman, Chengdujska 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1104449, št. reg. 69182. s-21009

Marinič Jožica, Kokoriči, zavarovalno
polico, št. 454355. p-21018

Marinovič Borut, Kisovec, dijaško me-
sečno vozovnico, št. TO-98. p-21149

Marinšek Nives, Šmartinska 174, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
935037, št. reg. 107165. s-21109

Marko Andrej, Vilenska 7, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 68118.
m-667

Marovt Silvija, Braslovče 42, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1058177.
p-21159

Marčič Dejan, Erjavčeva 30, Celje, spri-
čevalo. p-21042

Matešič Slavko, Cesta na Markovec 11,
Koper, spričevalo 1. letnika . g-21031

Matjan Mitja, Cankarjeva 19, Kamnik,
delovno knjižico. g-21086

Mazovec Nataša, Linhartova 60, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33573.
s-21164

Memić Ismet, Trg svobode 34, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-21198

Merc Alen, Seliškarjeva 15, Ptuj, za-
ključno spričevalo SŠC Ptuj, izdano leta
1992. m-665

Mesner Rudolf, Rošpoh 140 a, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7255.
m-687

Mihelič Katja, Kot 28, Ribnica, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1482. g-21035

Mlakar Branko, Pod ostrim vrhom 33 a,
Trbovlje, delovno knjižico, št. 8565.
g-21026

Mlakar Branko, Pod ostrim vrhom 33 a,
Trbovlje, spričevalo, št. 4464/II. g-21027

Mlasko Marjan, Prepolje 114, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94884.
m-633

Mohar Ivan, Slape 14, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 320680,
št. reg. 12374. s-21008

Molan Iztok, Dolenja vas 8/a, Artiče, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 29323.
s-21288

Mrak Jožef, Studenčice 42, Medvode,
zaključno spričevalo Poklicne gradbene šo-
le Ljubljana, izdano leta 1975. s-21266

Munda Roman, Vrazova 4, Ormož, spri-
čevalo OŠ Ormož. p-21120

Murovec Marijana, Celovška 185, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
892662. g-21184

Murtić Mirsad, Cesta španskih borcev
61 c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 585351, št. reg. 193602. s-21120

Muršak Maksimiljan, Cmureška 18, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
4499. m-640

Musič Fadil, Frankovo naselje 54, Škof-
ja Loka, listino. g-21099

Nemec Rozina, Dolina 24, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8519.
p-21158

Novak Fredi, Trg Komandanta Staneta
4, Ljubljana, maturitetno spričevalo II. gim-
nazije v Mariboru, izdano leta 1968. m-675

Novak Robert, Pod vinogradi 57, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
69840. m-694

Novinc Tamara, Polževa ulica 37, Aj-
dovščina, indeksVisoke šole za zdravstvo.
s-21041

Ocvirk Uroš, Dolenja vas 54, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 675321.
p-21034

Ogris Jože, Šmarje, delovno knjižico.
p-21148

Omahen Vinko, Št. Jurij 96, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 1893.
s-21012

Omerzu Božo, Cesta na Grad 25, Sevni-
ca, delovno knjižico, reg. št. 11451.
p-21128

Ornik Jože, Spodnja Voličina 97 a, Voli-
čina, zavarovalno polico, št. 042235, izdala
zavarovalnica Adriatic. m-736

Ornik Jože, Spodnja Voličina 97 a, Voli-
čina, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št.
4950. m-735

Ostanek Alojzij, Dob pri Šentvidu 16o,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 1049, izdala UE Grosuplje.
s-21223

Pahor Andrej, Primožičeva 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika, izdala GimnazijaVič
leta 1996. s-21055

Pal Pia, Linhartova 17, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 9890. s-21068

Pangerc Marko, Cesta v Podboršt 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
184275. s-21274

Pangrič Darko, Kidričeva cesta 32,
Kranj, diplomo Avtomehanične šole-center
strokovnih šol v Ljubljani, izdana leta 1972.
s-21137

Pantelič Sonja, Spodnji Slemen 94 a, Sel-
nica ob Dravi, delovno knjižico. m-700

Papa Jožef, V zavoju 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12738.
m-21186

Parkelj Gregor, Vihre 2, Mirna peč, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje teh. in
zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
1993. s-21199

Pauman Boštjan, Kašperjeva 22, Mi-
klavž, diplomo Gostinske šole Maribor, iz-
dana leta 1994. m-697

Pavec Ivan, Podbrezje 179, Naklo, voz-
niško dovoljenje - duplikat, kat. BGH, št. S
642180. št. reg. 36292, izdala UE Kranj.
p-21093

Pavlin Cirila, Janševa ulica 18, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
zdravstvene delavce v Ljubljani, izdano leta
1981, na ime Koželj. s-21045

Pavlovič Martina, Zaviška 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, št. S 1066490, izdalaUE
Kranj. g-21135
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Pavlovski Milančo, Zikova 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3841. s-21124

Pašagić Neđad, Brilejeva 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13035, iz-
dal LPP. s-21154

Pegan Katja, Bazoviška 1, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 9694. a g-21263

Peilschmidt Melita, Domanjševci, Kri-
ževci v Prekmurju, vozniško dovoljenje.
p-21146

Peinkiher Barbara, Gradnikova 65, Ra-
dovljica, dijaško mesečno vozovnico, št.
518129, izdal Alpetour. g-21254

Peklar Matej, Roška 11 b, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor, izdana
leta 1994. m-713

Perko Eva, Senično 3, Križe, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 5511. g-21134

Perkovič Marta, Stanovsko 56, Poljčane,
zavarovalno polico, št. 0407216, izdala za-
varovalnica Adriatic. m-724

Peruš Aleksander, Vuhred 143, Vuhred,
listino, št. 6620. p-21129

Perše Goran, Marupičeva 2, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. B. p-21045

Petek Mojca, Regentova 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 102018.
m-21065

Petre Jože, Gregorčičeva 6, Celje, spri-
čevalo. p-21136

Petric Alenka, Goriška 19 c, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1996. m-673

Petrič Mirko, Razgledna 46, Radlje ob
Dravi, indeks Fakultete za gradbeništvo, št.
29005116 izdan leta 1996. m-662

Pečar Boža, Hrpelje, Tomova 4, Kozina,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole v Izoli, letnik 1970. g-21072

Pečelin Tomaž, Brekovice 3, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 21442.
s-21267

Pečnik Anton, Trniče 68, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 38556.
m-657

Pihler Ljubomir, Obirska ulica 21 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 12027. s-21130

Pikel Andreja, Naselje na šahtu 30, Ki-
sovec, letno vozovnico. p-21036

Pilar Juraj, Kaldanija 1, Umag, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolnov, št.
02/13-1867/74. p-21022

Pintarič Peter, Maistrova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5214. m-695

Planinc Martin, Brezovec pri polju 12,
Buče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 5265. p-21118

Plemelj Janja, Klanska 2, Medvode, za-
ključno spričevalo Šole za prodajalce Ljub-
ljana, izdano leta 1982 na ime Košir Janja.
s-21170

Plečko Majda, Ul. Lackove čete 24, Ra-
če, delovno knjižico. m-630

Požar Igor, Ukmarjeva 16, Portorož, spri-
čevalo, šolsko leto 1995/96. g-21016

Podjed Peter Viktor, Vavpotičeva 17,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE-
FGH, št. 4322. g-21022

Polajnar Mojca, Podljubelj 108, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5965.
g-21260

Polak Melita, Gregorčičeva 29, Bled, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 213. s-21019

Porš Polona, Mladinska 71, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39136, izdal
LPP. s-21206

Potočnik Andrej, Jamniška 1, Zreče, po-
trdilo o strokovnem izpitu. g-21148

Pribožič Barbara, Ruška cesta 14, Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6968.
m-711

Primožič Bernard, Zminec 30, Škofja Lo-
ka, dijaško mesečno vozovnico, št. 403728,
izdal Alpetour. g-21253

Primožič Lea, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9731, izdal
LPP. s-21169

Prodanović Mitar, Majronova 10, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje strojno
tehnične šole Ljubljana, izdano leta 1980.
s-21195

Pugelj Francka, Orlova 7, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-21165

Pugelj Milan, Križevniška 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
66750. s-21153

Puh Marko, Cesta v Rožno dolino 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893596, št. reg. 145795. s-21230

Purgar Dejan, Ravne 17, Tržič, vozniško
dovoljenje, št. reg. 9093. p-21123

Pustoslemšek Franc, Kapla 23, Tabor,
zavarovalno polico, št. 403147, izdala zava-
rovalnica Adriatic. g-21181

Pučnik Irena, Slomškova 1, Slovenske
Konjice, spričevali 4. in 5. letnika Srednje
vzgojiteljske šole Maribor, izdani leta
1973-74 na ime Zelenko. g-21140

Race Bojan, Žirje 27, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5171, izdala
UE Sežana. p-21094

Radaljevič Irena, Vita Kraigherja 18,
Maribor, delovno knjižico. m-663

Radoševič Jožica, Velika vas 1 a, Lesko-
vec, dijaško mesečno vozovnico, št. 4798.
21044

Rahle Danijela, Zg. Bistrica 112, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 10779. g-21182

Rajh Vekoslav, Smetanova 43, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet Maribor- šola za
prodajalce, izdano leta 1975. m-709

Rakuša Stane, Šeronova 5, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 17959. g-21189

Ramšak Jože, Podjelše 5, Kamnik, zava-
rovalno polico, št. 0376300. g-21269

Ravken Dejan, Celjska 104, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11601, izdala UE Slovenj Gradec. g-21100

Rašetič Jože, Črešnjevec 9, 8311 Kosta-
njevica na Kr, vozniško dovoljenje, št.
13760. p-21127

Remšak Alojz, Grušena 26, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10004. m-734

Rešetič Alenka, Ljubljanska cesta 14,
8311 Kostanjevica na Kr, dijaško mesečno-
vozovnico, št. 17809. s-21057

Rečnik Apolonija, Slomškova 1, Sloven-
ske Konjice, spričevali 4. in 5. letnika Sred-
nje vzgojiteljske šole Maribor, izdani leta
1977-78. g-21141

Rečnik Gorazd, Lendavska 45 a, Murska
Sobota, dijaško mesečno vozovnico, št.
24880. s-21060

Ribič Boštjan, Pekel 27, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 103047.
m-719

Rožman Zdenko, Pod gabri 19, Celje,
zavarovalno polico. p-21041

Roth Franc, Oberlajtova 6, Maribor, za-
varovalno polico, št. 353265, izdala zavaro-
valnica Adriatic. m-637

Rovič Slavko, Radovlja 4, Šmarješke
toplice, delovno knjižico, ser. št. 241454.
g-21077

Rozman Katja, Ulica Dušana Kraigherja
3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 39246, izdal LPP. s-21176

Rozman Mojca, Kolezijska 25, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 15515.
s-21054

Rudolf Almira, Kovaška 39, Orehova
vas, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1981.
m-664

Rutar Milko, Modrej 59, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, kat. S 935494. p-21138

Samec Marko, Gerbičeva 51 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1427,
izdal LPP. s-21252

Sapač, Tišinska 8, Murska Sobota, zava-
rovalno polico. p-21125

Schatz Jasna, Pesnica 36 c, Pesnica pri
Mariboru, zaključno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1987.

Schoner Bojan, Ilirija 29, Pobegi, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Ko-
per. m-727
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Sedlašek Ivanka, Vranji vrh 87 b, Sladki
vrh, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ
Sladki vrh, izdano leta 1988. m-631

Sermek Dražen, Gradnikova 60, Radov-
ljica, zavarovalno polico, št. 262445, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-21039

Sever Daniel, Podsvetija 12, Brezovica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 144432,
S 894184, izdala UE Ljubljana. s-21052

Sirk Tarita, Bezkova 10, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 27894, izdala UE Koper.
g-21091

Slebodnik, Slamna vas 15, Metlika, spri-
čevalo. p-21143

Smodiš Mitja, Vojkova 91, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3218.
s-21236

Srebre Marko, Ul. Gradnikove brigade
8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 3617. s-21050

Stanojevič Milena, Ukmarjeva 4, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1269. g-21261

Steibach Cvetka, Majeričeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75752.
m-674

Sterle Viktor, Sv. Vid 15, Cerknica, za-
varovalno polico, št. 0401274. g-21138

Sterniša Blanka, Prežihova 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76271.
m-647

Stojkovič Petrina, Gaj nad Mariborom 1,
Zgornja Kungota, potrdilo o opravljenem
strok. izpitu za učitelja predmetnega pouka,
izdan leta 1988 v Mariboru. m-655

Strnad Tihomir, Lončarska 13, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1915.
m-716

Sulcer Evgen, Sp. Jakobski dol 45 a, Ja-
kobski dol, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 5573. m-692

Svoljšak Tina, Resljeva 32, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Center
za dopisno izobraževanje Univerzum Ljub-
ljana leta 1995. s-21283

Šacer Franc, Ronkova 19, Celje, listino,
št. 16520. p-21147

Šantl Feliks, Vinogradniška pot 40, Ma-
ribor, zaključno spričevalo avtomehanske-
šole Maribor, izdano leta 1968. m-643

Šebat Aleš, Smokuč 18, Žirovnica
64274, spričevalo, izdano leta 1996.
g-21201

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico, št. 0340006.
g-21081

Šest Andraž, Zadružna 28, Komenda,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Vič,
izdana leta 1994 in 1995. s-21128

Šikar Aleksander, Zg. Velka 64, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
2959. m-722

Šišljagič Bernard, Sekc. za vzdrževanje
prog, Postojna, izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje. g-21136

Škerbinek Jože, Puhtejeva 12, Ljublja-
na, indeks Strojne fakultete Ljubljana, iz-
dan leta 1994. s-21204

Škerlj Marinka, M. Zidanška 9, Šentjur,
zaključno spričevalo. p-21038

Šket Meta, Šarhova 34, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39545, izdal
LPP. s-21258

Škraban Janez, Polje 8, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 31452. p-21126

Škrabl Edvard, Uskoška 4, Miklavž na
Dravskem pol, diplomo SKSMŠ Maribor,
izdana leta 1985. m-729

Šober Uroš, Kovorska c. 45, Tržič, zava-
rovalno polico, št. 421342. s-21058

Špeclje Stanislava, Pod kostanji 6, Ce-
lje, listino. g-21029

Šprajc Božidar, Seljakovo naselje 58,
Kranj, vozniško dovoljenje-duplikat, kat.
BGH, št. S 809577, št. reg. 17391, izdala
UE Kranj. s-21393

Špur Marjeta, Heroja Jevtiča 2, Maribor,
zaključno spričevalo Trgovske šole Mari-
bor, izdano leta 1977. m-669

Šrekl Blažka, Ježica 19 a, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37602, izdal
LPP. s-21297

Šter Špela, Starhinj 91, Naklo, vozovni-
co, št. 477370. g-21089

Štok Ivo, Marezige 61, Marezige, voz-
niško dovoljenje. g-21073

Štokojnik Tinca, Nova cerkev 50, Nova
cerkev, vozniško dovoljenje, št. 41766.
p-21169

Šubelj Andrej, Lenardonova 41, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1995. m-696

Šuštarič Dušan, Prilozje 6, Gradac, pre-
klic voz. dovoljenja, objavljen v UL št.
51/96. g-21151

Ščavnicar Branko, Gibina 10, Ljutomer,
vozniško dovoljenje. p-21019

Tajč Zora, Zelena pot 11, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 397500. s-2119

Tekič Dragan, Jakčeva 34, Ljubljana, spri-
čevalo OŠ Vič, izdano leta 1993. s-21150

Terteti Kalman, Šišenska cesta 50, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 322228, št. reg. 13607. s-21129

Terčelj Marjan, Grivška pot 35, Aj-
dovščina, zaključno spričevalo SNGŠ Veno
Pilon v Ajdovščini. g-21014

Tičar Klemen, Pasterkova 9, Maribor,
dvojnik voz. dovoljenja, št. 104775, kat.
BGH. m-741

Tkalčič Edica, Belčji vrh 40, Dragatuš,
spričevalo o zaključnem izpitu DDU Uni-
verzum, izdano leta 1979. g-21246

Todorović Sandra, Kvedrova 22, Ljub-
ljana, spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdani
leta 1990-91. s-21171

Tomić Michel, Ziherlova 38, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101040360, izdala
zavarovalnica Slovenica. s-21227

Topić Odisej, Kolodvorska 1, Slovenska
Bistrica, zaključno spričevalo OŠ Pohorske-
ga odreda Slov. Bistrica. m-682

Toplak Janez, Juršinci 81, Juršinci, za-
ključno spričevalo Avtomehanske šole Ma-
ribor, izdano leta 1969. m-654

Toplak Marija, Morje 127 a, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 110167.
m-721

Toplak Sečko, Hrastje 21, Pekre, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 32782.
m-704

Trbič Mojca, Žanova 36, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 85578, št. reg.
39713, izdala UE Kranj. g-21193

Trebežnik Drago, Celovška 159, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5558,
izdal LPP. s-21175

Tripar Boštjan, Črni kal, Črni Kal, voz-
niško dovoljenje, št. 42416. g-21032

Trtnik Mojca, Cesta v Šmartno 6 c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
148731. s-21242

Trček Manca, Chnegdujska 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38514.
s-21132

Turnšek Bogdan, Zelena pot 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S765963, št. reg. 137390. s-21222

Turnšek Majda, Hajdoše 290, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13522.
g-21080

Turšič Tea, Rateče 11, Rateče, spričeva-
lo 2. (2. polletje) in 3. letnika (1. polletje),
izdana leta 1978-79 Upravna administrativ-
na šola Kranj. s-21270

Udovič Marjan, Kubed 44, Slovensko
Gračišče, diplomo. p-21144

Urankar, Mali vrh 24/A, Šmartno ob Pa-
ki, spričevalo. p-21039

Urek Mihael, Kapele 10, Kapele, za-
ključno spričevalo za avtoličarja, izdano le-
ta 1974. s-21291

Ušaj Tanja, Šempas 75 c, Šempas, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za oblikova-
nje in fotografijo Ljubljana, izdano leta
1996. s-21294

Valenčič Marko, Staretova 3 b, Kranj,
spričevalo o končani OŠ. g-21079

Vavtar Robert, Kapiteljska 20, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
196834. g-21250

Verdnik Tomaž, Agrokombinatska 4 a,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete Ljub-
ljana, izdan leta 1992. s-21225
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Verlič Zdenka, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani,
št. 18960869. s-21034

Vesel Aleš, Hrib 7 a, Vrhnika, potrdilo o
strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za šol-
stvo leta 1986. s-21067

Vidovšek Boštjan, Pohorska 5, Vuzeni-
ca, zaključno spričevalo OŠ Janko Paežnik
Maribor, izdano leta 1983. m-666

Virnik Tomaž, Mariborska 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 214050. s-21028

Vivoda Dušanka, Ljubljana, diplomo
Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, iz-
dana leta 1982 - Filozofska fakulteta.
s-21070

Vogrin Daniel, Radenski vrh 20, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, št. 10815. p-21154

Volupič Judita, Ul. Šantlovih 21, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
49351. m-685

Vranješ Živko, Društvena 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 102997.
. s-21220

Vrecl Helena, Ob kostanjih 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93243.
m-725

Vrhovec Ivan, Štularjeva 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70192.
s-21279

Vrhovnik Maja, Kunaverjeva 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 15150.
s-21053

Vuk Branko, Groharjeva 9, Maribor,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Poklicne gradb.
šole Ivana Kavčiča Ljubljana, izdana leta
1980-82. m-708

Vučko Karmen, Čelofigova 9, Kamnica,
potrdilo o opravljenem strok. izpitu za uči-
telje pred. pouka, izdano leta 1987 v Mari-
boru. m-639

Windschnurer Petra, Tovarniška 12 b,
Logatec, dijaško mesečno vozovnico, št.
4681, izdal LPP. s-21207

Zabret Metod, Bobovek 2 A, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 33143,
izdala UE Kranj. g-21093

Zafošnik Slavka, Vodovnikova 2, Slo-
venska Bistrica, spričevalo 4. letnika Sred-
nje kmetijske šole Maribor, izdano leta
1986. m-714

Zajc Dušan, Zagorje, letno vozovnico.
p-21140

Zajc Sabina, Potočka vas 50, Zagorje,
letno vozovnico, št. 1500056. p-21021

Zajovič Marko, Senečica 9, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30997.
s-21066

Zakrajšek Tomaž, Gerbičeva 70, Ljub-
ljana, evidenčni list za čoln, št.
02-03-1148/94, izdala Luška kapetanija Ko-
per. s-21284

Završnik Marko, Prijateljeva 23, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje elektro tehnične
rač. šola Maribor, izdana leta 1994.
m-21063

Zazijal Anton, Cesta na roglo 67, Zreče,
vozniško dovoljenje, št. 470. p-21043

Zebec Marko, Vrunčeva 35 a, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-21121

Zlatanović Slaviša, Jakčeva 12, Ljublja-
na, duplikat delovne knjižice. s-21237

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si

Zupančič Blaž, Laze 47, Borovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 13384.
s-21208

Žagar Drago, Kašeljska cesta 95L, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1010059, št. reg. 20195. s-21215

Žajdlik Nina, Gradnikova 131, Radovlji-
ca, indeks Fakultete za družbene vede, iz-
dan leta 1994. s-21275

Žakelj Žarko, Finžarjeva 10, Lesce, in-
deks Pravne fakultete v Ljubljani. s-21010

Železnikar Mateja, Ul. V. Koleša 18,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12230. s-21110

Žerak Cvetko, Sp. Sečovo 80, Rogaška
Slatina, zaključno spričevalo Poklicne grad-
bene šole Maribor, št. 65/79 izdano leta
1980. m-646

Žic Laura, Šolska ulica 15, Portorož,
spričevalo o zaključnem izpitu Frizerske
šole, izdal CSŠ Ljubljana. g-21090

Žilarević Branislav, Endlicherjeva 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32374. m-732

Živko Fredi, Spodnja Voličina 69, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6619. m-650

Žlebič Jože, Čepinci 139, Gornji Petrov-
ci, dijaško mesečno vozovnico, št. 25923,
izdal LPP. s-21295

Žuran Robert, Majeričeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103820.
m-710

Žvižej Tomaž, Marije Dobje 38, Dram-
lje, študentsko izkaznico, št. 6127577.
m-723

prof. dr. JANEZ ŠINKOVEC

EVROPSKO PRAVO
Prvi korak Republike Slovenije pri vstopu v Evropsko unijo je založba ČZ Uradni list RS pospremila z izdajo nove

knjige z naslovom Evropsko pravo. Namenjena je vsem, ki bi se radi v zgoščeni obliki seznanili z evropskimi

inštitucijami, njihovimi pristojnostmi in načinom delovanja.

Poleg osebne izkaznice Evropskega parlamenta, sveta, komisije, sodišča in drugih inštitucij je avtor v knjigi obširneje

predstavil skupno pravo Evropske unije, posebej pa tudi ureditev na posameznih področjih, na primer: davčne predpise,

promet blaga, možnosti za ustanavljanje podjetij, finančne inštitucije, delovnopravne predpise, prometno ureditev,

zunanjetrgovinsko, agrarno, regionalno in kulturno politiko, izobraževanje, varstvo okolja in varstvo potrošnikov.

Cena 3780 SIT (10369)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


