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Sodni register
CELJE
Rg-30596
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00857 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KIV ING, inženiring in
poslovne storitve, d.o.o., Vransko, sedež:
Vransko 66, Vransko, pod vložno št.
1/04729/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravo vpisa sklenitve pogodbe o
obvladovanju s temile podatki:
Pogodba o obvladovanju št. 1/94, sklenjena dne 24. 3. 1994 s Kovinsko industrijo,
d.o.o., Vransko (1-626-00).
Rg-30634
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01426 z dne 2. 10. 1995 pri subjektu vpisa MAGNET, invalidsko podjetje, d.o.o., Šentjur, sedež: Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur, pod vložno št.
1/02457/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in spremembo pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5461006
Osnovni kapital: 1,569.000 SIT
Ustanovitelji: DP Spik Šentjur, Šentjur,
Cesta Leona Dobrotinška 3, vstopil 10. 12.
1990, vložil 737.430 SIT, ter Bračun Marta,
Šentjur, Pod Vrbo 23a, vložila 470.700 SIT,
Vodušek Martin, Dramlje 62, vložil 235.350
SIT, in Lipošek Jožefa, Šentjur, Ul. talcev
2, vložila 125.520 SIT, vstopili 20. 11. 1992
– odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bračun Marta, ki od 21. 4. 1994
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-30988
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00790 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TISKARNA, p.o., Titovo
Velenje, Štrbenkova 6, sedež: Štrbenkova
6, Titovo Velenje, pod vložno št.
1/00516/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo firme,
pooblastil zastopnika, dejavnosti, osnovnega kapitala in ustanoviteljev ter člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5040299
Firma: TISKARNA VELENJE, družba za grafičo dejavnost, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Velenje, Štrbenkova 6
Osnovni kapital: 81,900.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložil 8,190.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
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Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 8,190.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
17,680.000 SIT, delavci na podlagi interne
razdelitve, vložili 15,080.000 SIT, delavci
na podlagi notranjega odkupa, vložili
6,552.000 SIT, in Sklad za razvoj – za program notranjega odkupa, vložil 26,208.000
SIT – vstopili 18. 1. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zagode Bruno, Velenje, Kersnikova
37, ki od 18. 1. 1995 zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Berločnik Rafael, Blaha Lidija in Obrez Stanka, vstopili
18. 1. 1995.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1995: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00307/00056 – 1995/MV z dne 4. 9. 1995.
Rg-31031
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01592 z dne 27. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ROFEL, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Prešernova 21, Mozirje, sedež: Prešernova
21, Mozirje, pod vložno št. 1/04197/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5637392
Osnovni kapital: 1,983.000 SIT
Ustanovitelj: Felicijan Robert, Mozirje,
Prešernova 21, vstop 15. 3. 1992, vložek
1,983.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 27. 11. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
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nih prodajalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri šifri dejavnosti 74.12 vse dejavnosti,
razen revizijske.
Rg-31072
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02102 z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KABEL TV, proizvodnja,
storitve, d.o.o., Petrovče, sedež: Dobriša
vas 3, Petrovče, pod vložno št. 1/05613/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe, spremembo
družbenika, dejavnosti in firme s temile podatki:
Matična št.: 5764742
Firma: KABEL TV, proizvodnja, storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,837.274 SIT
Ustanovitelji: MM-COMMERCE, Handels G.m.b.h., izstopil 5. 6. 1994; Vahen
Janez, Ruše, Ul. pohorskega bataljona 5,
vstopil 7. 12. 1992, in Arzenšek Matjaž,
Petrovče, Dobriša vas 3, vstopil 5. 6. 1994,
vložila po 918.637 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se dopolni in se sedaj glasi:
trgovina na debelo in drobno z živilskimi
in neživilskimi izdelki vseh trgovskih
strok; turistično posredovanje (turistične
agencije in biroji); inženiring; organizacija
in posredovanje pri gradnji kompletnih
gospodarskih in drugih objektov; projektiranje gradbenih objektov; projektiranje in
izgradnja PTT in kabelskih omrežij za distribucijo televizijskih in radijskih signalov, omrežij za prenos podatkov, ki obsega
tudi servisiranje omrežij, meritve, upravljanje in nadzor; izposojanje avtomobilov
rent-a-car; taksi služba; organizacija izposoje navtičnih plovil; storitve reklame in
ekonomske propagande; neimenovane storitve na področju prometa (storitve špedicije, posredništva, opravljanje komisijskih
poslov na področju prometa blaga in v prometu); prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu; vzdrževanje in popravilo motornih vozil; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev; postavljanje in popravilo premičnin in nepremičnin; postavljanje in popravilo gradbenih inštalacij; gostinske storitve (gostilne, krčme, bifeji,
bari); storitve špedicije); agencijske storitve pri prevozu; radijska in televizijska dejavnost; snemanje filmov in videofilmov;
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distribucija filmov in videofilmov; tehnična obdelava filmov.

tu; svetovanje pri opremljanju poslovnih
prostorov; organizacija in posredovanje pri
gradnji kompletnih gospodarskih in drugih
objektov; gradbeni inženiring; informacijski inženiring; poslovne storitve; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve;
kovinsko predelovalna dejavnost samostojno in v kooperaciji; prevoz potnikov v cestnem prometu; prevoz blaga in potnikov z
letali; skladiščenje blaga; servis: popravilo
in vzdrževanje motornih vozil; storitve v
cestnem prometu: upravljanje parkirišča.

Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

Rg-34867
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00988 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa IMPROST, inženiring, proizvodnja, servis, trgovina, Prebold 84,
d.o.o., sedež: Prebold 84, Prebold, pod
vložno št. 1/01296/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo firme in sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5337224
Firma: IMPROST, Inženiring, proizvodnja, servis, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: IMPROST, d.o.o.
Sedež: Prebold, Skozi gaj 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sirše Dušan, Prebold, Skozi gaj 17, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-34871
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01968 z dne 19. 12. 1995 pri
subjektu vpisa OMIKRON, storitveno
podjetje, d.o.o., Celje, Pod lipami 20, sedež: Pod lipami 20, Celje, pod vložno št.
1/03224/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža ter povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki
s temile podatki:
Matična št.: 5556988
Firma: OMIKRON, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OMIKRON, d.o.o.
Sedež: Celje, Kidričeva 36
Osnovni kapital: 2,601.087 SIT
Ustanovitelj: Tome Andrej, Celje, Trubarjeva 55a, vstop 21. 11. 1991, vložek
2,601.087 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-34891
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01468 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu vpisa KROBAT, trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Smrekarjeva 22, sedež:
Smrekarjeva 22, Celje, pod vložno št.
1/04020/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, družbenika, zastopnika
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5714877
Firma: KROBAT, transportno podjetje, d.o.o., Celje, Smrekarjeva 22
Osnovni kapital: 2,808.000 SIT
Ustanovitelja: Mavrič Marija, izstop 21.
4. 1994; Lakovič Slavko, Celje, Smrekarjeva 22, vstop 5. 8. 1993, vložek 2,808.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Mavrič Mariji, ki je bila razrešena 21. 4. 1994.
Dejavnost družbe se spremeni in razširi
tako, da se sedaj glasi: trgovina na debelo in
drobno živil in neživilskih proizvodov vseh
trgovskih strok; posredniški posli, špedicija
in zastopanje ter komisijski posli na področju prometa blaga in storitev; menjalniški posli; prevoz blaga v cestnem prome-

Rg-34897
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01598 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa CERO, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Mozirje, sedež: Praprotnikova 2, Mozirje, pod vložno št.
1/04285/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5655536
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Fludernik Helena, Mozirje, Praprotnikova 2, vstop 23. 2. 1994,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-34908
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02575 z dne 11. 12. 1995 pri
subjektu vpisa JO-JO, proizvodnja, trgovina in zastopanje, d.o.o., Sela 13, Podčetrtek, sedež: Sela 13, Podčetrtek, pod vložno št. 1/02194/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5432901
Osnovni kapital: 10,593.000 SIT
Ustanovitelja: Bovha Jožefa in Bovha
Jožef, oba iz Podčetrtka, Sela 13, vstopila
27. 7. 1990, vložila po 5,296.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
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debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-

ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Pri šifri dejavnosti 67.13 opravlja družba le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 5321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri šifri dejavnosti 74.12 vse dejavnosti,
razen revizijske.

Rg-34911
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01597 z dne 11. 12. 1995
pri subjektu vpisa KIM, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Prebold, Latkova vas 13b,
sedež: Latkova vas 13b, Prebold, pod vložno št. 1/00930/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5313414
Osnovni kapital: 1,863.110 SIT
Ustanovitelja: Kolenc Igor, vložil
935.980 SIT, in Kolenc Vladimira, vložila
927.130 SIT, oba iz Prebolda, Latkova vas
13b, vstopila 8. 1. 1990, odgovornost ne
odgovarjata.
Dejavnost družbe se razširi za: proizvodnjo drugih vrhnjih oblačil; druga popravila,
d.n.
Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno neživilskih proizvodov
vseh trgovskih strok, razen starin in umetnin; posredništvo na področju prometa blaga in storitev; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev;
gostinske storitve: prehrana in pijača; proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; druga popravila, d.n.
Rg-34918
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01470 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa KRALJ, kmetijstvo, trgovina in transport, d.o.o., Rakovlje 49, Braslovče, sedež: Rakovlje 49, Braslovče, pod
vložno št. 1/02719/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5486866
Osnovni kapital: 1,524.970 SIT
Ustanovitelj: Kralj Andrej, Braslovče,
Rakovlje 49, vstop 26. 12. 1990, vložek
1,524.970 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb in
rastlin za proizvodnjo pijač; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

Rg-34934
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01631 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu vpisa N.I.P., mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Prebold 98, Prebold,
sedež: Prebold 98, Prebold, pod vložno št.
1/03658/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, sedeža in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5597447
Firma: N.I.P., mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: N.I.P., d.o.o.
Sedež: Prebold, Graščinska cesta 12
Osnovni kapital: 1,708.000 SIT
Ustanovitelja: Sviben Pavica, vložila
1,704.000 SIT, in Sviben Saša, vložil 4.000
SIT, oba iz Prebolda, Graščinska 12, vstopila 27. 1. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: trgovina na debelo in
drobno živil in neživilskih proizvodov vseh
trgovskih strok; trgovina na debelo in drobno pomožnih zdravil in zeliščnih izdelkov;
posredništvo, špedicija in zastopanje ter komisijski posli na področju prometa in storitev; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev.
Rg-37277
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01292 z dne 9. 1. 1996 pri subjektu vpisa TRGOVINA ŠENTLENART, trgovina in storitve, d.o.o., Laško, Vrh nad
Laškim n. h., sedež: Vrh nad Laškim n.
h., Laško, pod vložno št. 1/05702/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5823064
Firma: TRGOVINA ŠENTLENART,
trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TRGOVINA ŠENTLENART, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,641.665 SIT
Ustanovitelja: Deželak Danijela in Deželak Valentin, oba iz Laškega, Lahomno
32, vstopila 14. 5. 1993, vložila po
820.832,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
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no zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport.

sodelovanju s kooperanti; zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev; strojni inženiring; poslovne storitve; ustvarjanje
avtorskih del na področju glasbe, filma, avdio in video medijev ter fotografije; prevoz
blaga in oseb v cestnem prometu.

Matična št.: 5399408
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Travner Panič Radojka,
Celje, Ul. V. Prekomorske brigade 11, vstop 16. 4. 1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37281
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02552 z dne 9. 1. 1996 pri subjektu vpisa Gozdno gospodarstvo Nazarje,
p.o., sedež: Savinjska cesta 4, Nazarje,
pod vložno št. 1/00454/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo pooblastil
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5151503
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cajner Milan, Rečica ob Savinji, Varpolje 59, ki od 26. 4. 1994 zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-37290
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00359 z dne 8. 1. 1996 pod št.
vložka 1/06449/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5900271
Firma: STOTICA, d.o.o., storitvena in
trgovska družba, Sp. Selce 10, Grobelno
Skrajšana firma: STOTICA, d.o.o., Sp.
Selce, Grobelno
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grobelno, Sp. Selce 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gajšek Ivan, Grobelno, Sp.
Selce 10, vstop 24. 4. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gajšek Ivan, imenovan 24. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 1. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 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 dejavnosti.
Pri šifri dejavnosti 67.13 le menjalnice
in zastavljalnice, pri šifri dejavnosti 74.12
pa brez revizijske dejavnosti.

Rg-37278
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01792 z dne 9. 1. 1996 pri subjektu vpisa FIJAVŽ DANIEL, d.o.o., Trgovsko in špedicijsko podjetje, Križevec, sedež: Križevec 59, Stranice, pod vložno št.
1/03964/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5659167
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Fijavž Daniel, Stranice,
Križevec 59, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37279
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02638 z dne 9. 1. 1996 pri subjektu vpisa MABO, podjetje za inženiring,
izvajanje, zastopstvo in trgovino, d.o.o.,
Velenje, sedež: Cesta v Bevče 17, Velenje,
pod vložno št. 1/04164/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo družbenikov in dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki s temile podatki:
Matična št.: 5658900
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jelen Viljem, vstopil 4. 3.
1992, in Jelen Marta, vstopila 16. 5. 1994,
oba iz Velenja, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost se spremeni tako, da se razširi
na: prevoz blaga in oseb v cestnem prometu.
Celotna dejavnost se odslej glasi: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok; raziskovalno-razvojno delo; industrijska in zaključna dela v gradbeništvu v sodelovanju s
kooperanti; visoka in nizka gradnja in hidrogradnja samostojno oziroma v sodelovanju s kooperanti; proizvodnja kovinskih
stavbnih in drugih konstrukcij samostojno
oziroma v sodelovanju s kooperanti; izvajanje elektro in strojnih inštalacij; pridobivanje in odstopanje pravic industrijske lastnine ter znanj in izkušenj (know-how); proizvodnja električnih strojev in aparatov v
sodelovanju s kooperanti oziroma samostojno; proizvodnja strojev in naprav samostojno oziroma v sodelovanju s kooperanti; projektiranje gradbenih objektov, drugo projektiranje; organiziranje sejmov, marketing
in ekonomska propaganda; inženiring – organiziranje in posredovanje pri gradnji vseh
vrst gradbenih objektov; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; nadzor pri
gradnji gospodarskih in drugih objektov; zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; gradnja drugih objektov nizke gradnje samostojno oziroma v sodelovanju s kooperanti; gostinske storitve prehrane in nastanitve; predelava plastičnih mas samostojno oziroma
v sodelovanju s kooperanti; proizvodnja
končnih lesenih izdelkov samostojno oziroma v sodelovanju s kooperanti; proizvodnja
in predelava papirja samostojno oziroma v

Rg-37283
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02769 z dne 9. 1. 1996 pri subjektu vpisa Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna, sedež: Lokovina 10, Dobrna, pod vložno št. 1/00618/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o socialnem varstvu in spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5083672
Dejavnost se spremeni tako, da se odslej
glasi: institucionalno varstvo in usposabljanje po posebnem zakonu, oskrba ter vodenje otrok in mladostnikov z zmerno, težjo
ali težko motnjo v duševnem in telesnem
razvoju; osebna pomoč in pomoč na domu
družinam duševno in telesno prizadetih
oseb; zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija; druga osnovna zdravstvena in
specialistična konziliarna dejavnost skladno z naravo dejavnosti zavoda in z mrežo
javne zdravstvene službe; odločanje o namestitvi, premestitvi in odpustu iz zavoda;
gospodarska dejavnost, ki je namenjena višji
kvaliteti življenja in varstva oskrbovancev.
Rg-37285
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01739 z dne 4. 1. 1995 pri subjektu vpisa AVRORA, specializirano podjetje za zastopanje in posredovanje zavarovanj, d.o.o., Gotovlje, sedež: Gotovlje 38a,
Žalec, pod vložno št. 1/03017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5516331
Osnovni kapital: 1,957.000 SIT
Ustanovitelj: Gorjan Jožef, Žalec, Gotovlje 38a, vstop 20. 6. 1991, vložek
1,957.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37288
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00686 z dne 17. 1. 1996 pri subjektu vpisa MAT TRADE, posredništvo,
trgovina in ekonomsko svetovanje, d.o.o.,
Celje, Na zelenici 7, sedež: Na Zelenici 7,
Celje, pod vložno št. 1/01860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:
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Rg-37291
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00102 z dne 5. 1. 1996 pri subjektu vpisa CETIS, grafično podjetje, d.o.o.,
Celje, sedež: Čopova 24, Celje, pod vložno
št. 1/01476/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5042208
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Polak Drago, Celje, Milčinskega 10 in
Šušterič Andrej, Celje, Milčinskega 9, ki
zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik
direktorja, imenovana 3. 2. 1995.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Peperko Franc, Celje, Zofke Kvedrove 14, vstop 10. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjo dejavnostjo: poslovne storitve, od tega knjigovodske in obdelava podatkov.
Naslednje dejavnosti se brišejo: izvajanje zunanjetrgovinske dejavnosti na področju uvoza opreme, rezervnih delov, orodij in
potrebščin, reprodukcijskega in potrošnega
materiala ter zastopstva tujih firm iz okvira
naslednjih dejavnosti: predelave barvnih kovin, kovinsko-predelovalne industrije, strojegradnje, proizvodnje energetskih naprav
in aparatov.
Dejavnost družbe je odslej: drugo projektiranje, in sicer izdelava tehnične dokumentacije (projektiranje), izvzemši gradbeno; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, od tega storitve organizacij,
ki se ukvarjajo s konzultantsko dejavnostjo,
tehnološkimi in organizacijskimi študijami
in analizami, izdelavo načrtov in projektov
razvoja, s pripravami investicijskih programov; raziskovalno razvojne storitve v gospodarskih dejavnostih, od tega raziskovalno
razvojne storitve za ustvarjanje novih in izboljšanje obstoječih proizvodov, naprav
ipd.; projektiranje gradbenih objektov (izdelava – projektiranje gradbene tehnične dokumentacije s področja visokih in nizkih
gradenj); inženiring, organizacija in posredovanje pri gradnji kompleksnih gospodarskih in drugih objektov; svetovanje, nadzor
in izvajanje inštalacij; transfer tehnologije;
nabava opreme in organiziranje njene montaže kot sestavine inženiring projektov; posredovanje, trženje in opravljanje prometa z
avtorskimi deli s tehničnega in organizacijskega področja; poslovne storitve, od tega
knjigovodske in obdelava podatkov.

cijo dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5919878
Firma: DETEL PET, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: DETEL PET, d.o.o.
Sedež: Celje, Trg Celjskih knezov 2
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cepuš Zvonimir in Novak
Drago, izstopila 20. 11. 1995; Bastl Maks,
Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica 10, vstopil 20. 11. 1995, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Cepuš Zvonimir in Novak Drago,
razrešena 20. 11. 1995; direktor Bastl Maks,
imenovan 20. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana 10. 1. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6420 Telekomunikacije;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost.

Rg-37294
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01800 z dne 11. 1. 1996 pri subjektu vpisa TRGO-TRASP, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. Pristava 40b,
Pristava, sedež: Pristava 40b, Pristava,
pod vložno št. 1/04917/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega vložka s temile podatki:
Matična št.: 5703506
Osnovni kapital: 1,783.341 SIT
Ustanovitelja: Drozg Cvetka, izstop 25.
4. 1994; Drozg Slavko, Pristava 40b, vstop
4. 11. 1992, vložek 1,783.341 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37301
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01317 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu vpisa IMBO, trgovina, uvoz-izvoz,
d.o.o, Šentjur pri Celju, sedež: Boletina
14a, Šentjur pri Celju, pod vložno št.
1/04934/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5704898
Osnovni kapital: 2,055.485 SIT
Ustanovitelja: Gradišnik Boris in Gradišnik Marija, oba iz Celja, Delavska 18, vstopila 30. 11. 1992, vložila po 1,027.742,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-37296
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00932 z dne 10. 1. 1996 pri subjektu vpisa ZinD trade, trgovina, inženiring, proizvodnja in storitve, d.o.o., Celje, sedež: Brodarjeva 9, Celje, pod vložno
št. 1/06172/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala zaradi odsvojitve poslovnih deležev, vložka ustanovitelja, dejavnosti zaradi uskladitve s standardno klasifika-

Rg-37303
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 93/02141 z dne 15. 1. 1996 pri subjektu vpisa KORONA, trgovina, prevozi,
gostinstvo, d.o.o., Murnova 9, Škofja vas,
sedež: Murnova 9, Škofja vas, pod vložno
št. 1/03733/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in sedeža
ter povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:
Matična št.: 5583861

Rg-37292
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02427 z dne 8. 1. 1996 pri subjektu vpisa S KLUB, proizvodnja tekstilne
konfekcije in trgovina, d.o.o., Radeče, Trg
4, sedež: Trg 4, Radeče, pod vložno št.
1/01417/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, dejavnosti zastopnika, družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5852781
Firma: ARION LTD, svetovanje, posredovanje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ARION LTD, d.o.o.
Sedež Celje, Cankarjeva 8
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanoviteljice: Brković por. Čolk Senka, izstopila 16. 5. 1994; Zupančič Gordana, Celje, Trubarjeva ulica 54, in Volasko
Dolores, Celje, Ipavčeva ulica 2, vstopili
16. 5. 1994, vložili po 780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Brković por. Čulk Senka, razrešena
16. 5. 1994; direktorica Zupanič Gordana in
Volasko Dolores, imenovani 16. 5. 1994,
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: svetovalne storitve in
poslovno svetovanje; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; dejavnost
astrologov in spiritualistov; spremljanje, organizacija srečanj in sestajanja – ženitvene
posredovalnice; trgovina na debelo in drobno živilskih in neživilskih proizvodov vseh
trgovskih strok; namizno založništvo; gostinske storitve prehrane; druge gostinske
storitve; posredniški, agencijski, komercialni, komisijski, špediterski in zastopniški posli v prometu blaga in storitev.
Rg-37293
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02477 z dne 11. 1. 1996 pri
subjektu vpisa EKOKLIMA, projektiranje in razvoj toplotno-energetskih sistemov, d.o.o., Zofke Kvedrove 14, Celje,
sedež: Zofke Kvedrove 14, Celje, pod vložno št. 1/00774/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala, poslovnih deležev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5306248
Firma: EKOKLIMA, inženiring, projektiranje, svetovanje in nadzor, d.o.o.,
Celje
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Firma: KORONA, trgovina, prevozi,
gostinstvo, d.o.o., Murnova 9, Ljubečna,
Škofja vas
Skrajšana firma: KORONA, d.o.o.,
Murnova 9, Ljubečna, Škofja vas
Sedež: Škofja vas, Murnova 9, Ljubečna
Osnovni kapital: 1,951.500 SIT
Ustanovitelj: Rožman Anton, Škofja vas,
Murnova ulica 9, Ljubečna, vstop 8. 2. 1992,
vložek 1,951.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

tvijo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Družba lahko pod šifro J 67.13 opravlja
le dejavnost menjalnice in zastavljalnice.
Družba lahko pod šifro K 74.12 opravlja
vse dejavnosti, razen revizijske.

belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37305
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/01027 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu vpisa M A P, trgovina, zastopanje,
d.o.o., Petrovče 82, sedež: Petrovče 82,
Petrovče, pod vložno št. 1/04571/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:
Matična št.: 5844266
Osnovni kapital: 1,537.226 SIT
Ustanoviteljica: Podgoršek Matejka, Petrovče 82, vstop 8. 4. 1992, vložek 1,537.226
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37306
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00086 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu vpisa KIKA – AKUSTIK, d.o.o., storitveno podjetje, Slovenske Konjice, sedež: Dobrava 14, Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/04102/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
vložka in zastopnikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne 26. 1.
1995 s temile podatki:
Matična št.: 5612080
Firma: KONJIŠKA KONFEKCIJA,
proizvodnja usnjene konfekcije in galanterije, d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konjice
Skrajšana firma: KONJIŠKA KONFEKCIJA, d.o.o., Slovenske Konjice
Sedež: Slovenske Konjice, Mestni trg
18
Ustanovitelji: Kovač Jože, izstopil 26. 1.
1995; KONUS, kemijska in usnjarska predelovalna industrija, d.o.o., Mestni trg 18,
Slovenske Konjice, vložil 496.000 SIT, Tič
Edvard, Slovenske Konjice, Celjska cesta
37, vložil 400.000 SIT, Zabukovšek Marija,
Loče pri Poljčanah, Žiče 70b, vložila
384.000 SIT, in Vereš Marija, Oplotnica,
Vrtna ulica 12, vložila 320.000 SIT – vstopili 26. 1. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kovač Jože, razrešen 26. 1. 1995;
direktor Tič Edvard, imenovan 26. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-

Rg-37310
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02459 z dne 26. 1. 1996 pri
subjektu vpisa CLUB 202, ART MARKETING, prodajna galerija, d.o.o., Valentina Orožna 8c, Šentjur pri Celju, sedež:
Valentina Orožna 8c, Šentjur pri Celju,
pod vložno št. 1/01172/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5332915
Osnovni kapital: 1,570.860 SIT
Ustanovitelja: Jezernik Mihela in Jezernik Marko, oba iz Šentjurja pri Celju, Valentina Orožna 8c, vstopila 19. 12. 1989,
vložila po 785.430 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-37311
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03866 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu vpisa JULYTRADE, trgovsko in
proizvodno podjetje, izvoz-uvoz, d.o.o.,
Ložnica 3c, Žalec, sedež: Ložnica 3c, Žalec, pod vložno št. 1/03328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5567777
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Skubic Julijana, Žalec,
Ložnica 3c, vstop 9. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-

Rg-37312
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02925 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu vpisa TRŽNICA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Velenje, sedež: Cankarjeva 1d, Velenje, pod vložno št.
1/04788/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta o ustanovitvi d.o.o. z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5681103.
Rg-37314
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00148 z dne 23. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ERNEST & TATJANA
PLANINC, servisne storitve, trgovina,
proizvodnja, d.o.o., Gorjane 19, Podsreda, sedež: Gorjane 19, Podsreda, pod vložno št. 1/05780/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:
Matična št.: 5795290
Firma: ERNEST & TATJANA PLANINC, servisne storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Podsreda 37, Podsreda
Skrajšana firma: E. & T. PLANINC,
d.o.o., Podsreda
Sedež: Podsreda, Podsreda 37.
Rg-37318
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02373 z dne 29. 1. 1996 pri
subjektu vpisa AVTO CENTER MEH,
Servisne storitve, d.o.o., Velenje, sedež:
Koroška 7b, Velenje, pod vložno št.
1/02056/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sredstev družbe ter spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5408261
Firma: AVTOCENTER MEH, d.o.o.,
Servis in prodaja
Skrajšana firma: AVTOCENTER MEH,
d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000,70 SIT
Ustanovitelja: Meh Jože in Meh Ernestina, oba iz Velenja, Šenbric 57, vstopila
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29. 6. 1990, vložila po 750.000,35 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Meh Ernestini, ki je bila razrešena 12. 5. 1994.

no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5540 Točenje pijač in
napitkov.

dišča spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5729467
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Peterman Janja, ki od 14. 2. 1994
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-37315
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01451 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu vpisa AKTRA, podjetje za proizvodnjo, trgovinsko in storitveno dejavnost,
d.o.o., Arja vas 6b, sedež: Arja vas 6b,
Petrovče, pod vložno št. 1/01845/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sredstev družbe ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5381452
Firma: AKTRA, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Arja vas 6b, Petrovče
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gril Damjan, Petrovče, Arja vas 6b, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 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.; 4010 Proizvodnja in distribucija elektrike; 4531 Električne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi, gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-

Rg-37319
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01861 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu vpisa VISUAL MARKETING, podjetje za marketing in medijsko dejavnost,
d.o.o., Nušičeva ulica 3, Celje, sedež:
Nušičeva ulica 3, Celje, pod vložno št.
1/02068/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, sedeža ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5415390
Firma: VISUAL PRODUCTION, d.o.o.,
video in TV produkcija, Celje, Plečnikova 22
Skrajšana firma: VISUAL PRODUCTION, d.o.o.
Sedež: Celje, Plečnikova 22
Osnovni kapital: 1,504.940 SIT
Ustanovitelj: Šega Aleš, Celje, Plečnikova 22, vstop 30. 5. 1990, vložek 1,504.940
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.
Rg-37323
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01723 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu vpisa FIRA, Posredovanje in zastopanje, d.o.o., Velenje, sedež: Kardeljev trg
3, Velenje, pod vložno št. 1/05281/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
družbenikov in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5735092
Firma: FIRA, FINKA & FINKA, Posredovanje in zastopanje, d.n.o.
Skrajšana firma: FIRA, FINKA &
FINKA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Finka Radovan, vstopil
27. 1. 1993, in Finka dr. Savka, vstopila
6. 5. 1994, oba iz Velenja, Kardeljev trg 3,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Finka
Radovan, razrešen 6. 5. 1994 kot direktor in
imenovan za družbenika, in družbenica Finka dr. Savka, imenovana 6. 5. 1994 – zastopata družbo brez omejitev.
Rg-37324
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02340 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu vpisa Center za socialno delo Laško,
sedež: Titova 3/I, Laško, pod vložno št.
1/05293/00 vpisalo v sodni register tega so-

Rg-37325
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00609 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu vpisa B.D., d.o.o., Podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Parižlje 123,
Braslovče, sedež: Parižlje, 123, Braslovče, pod vložno št. 1/03885/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5674867
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Bračun Dominik, Braslovče, Parižlje 123, vstop 29. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37326
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00810 z dne 23. 1. 1996 pod št.
vložka 1/06450/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5915163
Firma: PANHYGIA, čiščenje in trgovina, d.o.o., Breg 133, Polzela
Skrajšana firma: PANHYGIA, d.o.o.,
Polzela
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Polzela, Breg 133
Osnovni kapital: 1,583.200 SIT
Ustanovitelja: Rožič Zoran, Velenje,
Linhartova 12, in Rožič Danica, Polzela,
Breg 133, vstopila 5. 9. 1995, vložila po
791.600 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Rožič Zoran in Rožič Danica, imenovana 5. 9. 1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5261 Trgovina 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
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Rg-37327
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02314 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu vpisa RENITAX, trgovina in storitve, d.o.o., Celje, Aškerčeva 15, sedež:
Aškerčeva 15, Celje, pod vložno št.
1/05626/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega vložka, spremembo
firme, sedeža, dejavnosti in zastopnika ter
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:
Matična št.: 5767164
Firma: MAK ART, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAK ART, d.o.o.
Sedež: Jurklošter, Mrzlo polje 5
Osnovni kapital: 2,428.044,50 SIT
Ustanovitelji: Jezernik Uroš, izstopil 10.
5. 1994; Kalajdžiski Goce in Kalajdžiski
Matej, oba iz Šentjurja, Cesta Valentina
Orožna 8d, vstopila 10. 5. 1994, vložila po
1,214.022,15 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jezernik Uroš, razrešen 10. 5. 1994;
direktor Kalajdžiski Goce, imenovan 10. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: organiziranje sejmov
in razstav; trgovina na debelo in drobno ter
v tranzitu živilskih in neživilskih proizvodov vseh trgovskih strok; posredniški, zastopniški, agencijski, komercialni, komisijski, špediterski in akviziterski posli v prometu blaga in storitev; oddajanje sejemske
opreme v najem; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; gostinske storitve prehrane; druge gostinske storitve; turistična agencija; ekonomska propaganda.

čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-

govina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Družba lahko pod šifro G 52.48 opravlja
vse dejavnosti, razen trgovine z orožjem in
strelivom.

Rg-37329
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00943 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu vpisa MAJABO, podjetje za trgovinsko, prometno, storitveno in proizvodno dejavnost, d.o.o., Celje, Stanetova 17,
sedež: Stanetova 17, Celje, pod vložno št.
1/00838/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe z dne 5. 9. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5333008
Firma: MAJABO, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: MAJABO, d.o.o.
Sedež: Celje, Kidričeva 34
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3002 Proizvodnja ra-

Rg-37330
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02000 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER BETA,
podjetje za projektiranje, inženiring in
izvajanje elektro inštalacij, Ul. XIV. divizije 14, Celje, d.o.o., sedež: Ul. XIV. divizije 14, Celje, pod vložno št. 1/01718/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme družbe, dejavnosti družbe in družbenikov, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z novimi vložki
ter spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5363985
Firma: RC – BETA, RAZVOJNI CENTER – projektiranje, inženiring in izvajanje elektroinštalacije, d.o.o.
Skrajšana firma: RC – BETA, d.o.o.
Sedež: Celje, Ul. XIV. divizije 14
Osnovni kapital: 1,548.340 SIT
Ustanovitelji: PROJEKTIVA-RAZVOJNI CENTER, d.o.o., izstopil 9. 5. 1994; Turk
Anton, Celje, Trubarjeva 53b, in Bernard
Dušan, Celje, Trubarjeva 55a, vstopila 3. 5.
1990, vložila po 774.170 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Turk Anton, imenovan 27. 12. 1994.
Dejavnost družbe se razširi za: projektiranje, svetovanje, nadzor in izvajanje telekomunikacij.
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Dejavnost družbe je odslej: projektiranje, svetovanje, nadzor in izvajanje elektro
inštalacij, signalno varnostnih naprav in inštalacij za javljanje požara; elektro in finančni inženiring; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; projektiranje in
sorodne tehnične storitve: projektiranje
gradbenih objektov (izdelava – projektiranje gradbene tehnične dokumentacije s področja visokih in nizkih gradenj), drugo projektiranje, inženiring (organizacija in posredovanje pri gradnji kompletnih gospodarskih in drugih objektov); izvajanje
dejavnosti trgovine na debelo s tehnično
opremo, rezervnimi deli, orodji in potrebščinami, reprodukcijskim in potrošnim materialom za potrebe izvajanja projektov; projektiranje, svetovanje, nadzor in izvajanje
telekomunikacij.

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

gradbenim materialom, sanitarno opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 8520 Veterinarstvo.
Pod šifro 7412 opravlja družba vse dejavnosti, razen revizijske.

Rg-37331
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03022 z dne 8. 1. 1996 pri subjektu vpisa TAMI, tapetništvo mizarstvo,
p.o., Celje, Kosova 10, sedež: Kosova 10,
Celje, pod vložno št. 1/00141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
pooblastil zastopnika s temile podatki:
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zapušek Aleksander, Celje, Ul. bratov Vošnjakov 3, ki od 19. 4. 1994 zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-37332
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00768 z dne 29. 1. 1996 pod št.
vložka 1/06452/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5915015
Firma: OM JUMBO, trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o., Toledova 9, Velenje
Skrajšana firma: OM JUBMO, d.o.o.,
Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Velenje, Toledova 9
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelj: Orož Marjan, Velenje, Toledova 9, vstop 11. 1. 1996, vložek
1,582.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Orož Marjan, imenovan 11. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263

Rg-37333
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00920 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu vpisa MERCATOR, Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje, z.o.o., sedež: Cesta na Lepo njivo 2, Mozirje, pod
vložno št. 2/00327/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo odgovornosti
članov za obveznosti zadruge ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5129893
Ustanovitelji: člani zadruge po članskem
imeniku (vsak član z dvakratnim zneskom
vpisanega deleža), izstopili 20. 4. 1995; člani zadruge po članskem imeniku (vsak član
do višine obveznega vpisanega deleža),
vstopili 20. 4. 1995, odgovornost: ostalo.
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb in
rastlin za proizvodnjo pijač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0124 Reja perutnine;
0130 Poljedelstvo, povezano z živinorejo –
mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2852
Splošna mehanična dela; 4521 Splošna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,

Rg-37334
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00957 z dne 29. 1. 1996 pri subjektu vpisa AUTO-BRANCE, Podjetje za
trgovanje z vsemi vrstami novih in rabljenih motornih vozil, gradbenih strojev
in rezervnih delov, d.o.o., Laško – Pod
Šmihelom, n.h., sedež: Pod Šmihelom n.
h., Laško, pod vložno št. 1/00874/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, zastopnika in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5327253
Firma: AUTO BRANCE, podjetje za
trgovanje z vsemi vrstami novih in rabljenih motornih vozil, gradbenih strojev
in rezervnih delov, d.o.o., Zdraviliška 15b,
Laško
Skrajšana firma: AVTO BRANCE, Trgovina, Servis, Storitve, d.o.o., Laško,
Zdraviliška 15b
Sedež: Laško, Zdraviliška 15b
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dolar Pavle, Žalec, Podvin pri Žalcu
12, imenovan 23. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5246 Tr-
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govina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dejanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pod šifro dejavnosti 6713 opravlja družba le menjalnice in zastavljalnice, pod šifro
dejavnosti 7412 pa vse, razen revizijske dejavnosti.

Sedež: Celje, Alme Karlinove 10
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelji: Javoršek Janez, Javoršek
Peter in Javoršek Alenka, izstopili 28. 3.
1995; Pungaršek Bojan, Celje, Čopova ulica 23, vstopil 28. 3. 1995, vložil 1,514.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorji Javoršek Janez, Javoršek Peter in
Javoršek Alenka, razrešeni 28. 3. 1995; direktor Pungaršek Bojan, imenovan 28. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4515 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih in gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

venske Konjice, sedež: Konjiška vas 22a,
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/01766/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki, spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega vložka in spremembo deleža s temile podatki:
Matična št.: 5666562
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jelenko Franc, izstop, 29.
4. 1994; Jelenko Gorazd, Slovenske Konjice, Konjiška vas 22a, vstop 3. 1. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37335
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01316 z dne 9. 1. 1996 pri subjektu vpisa IM-EX TRADE, podjetje za notranjo trgovino na debelo, uvoz-izvoz, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Rogaška
Slatina, Kidričeva 54, sedež: Kidričeva 54,
Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/01710/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža ter povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5370876
Firma: IM-EX TRADE, podjetje za notranjo trgovino na debelo, uvoz-izvoz, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Celjska
7, Rogaška Slatina
Skrajšana firma: IM-EX TRADE, d.o.o.,
Celjska 7, Rogaška Slatina
Sedež: Rogaška Slatina, Celjska 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krč Helena, Podplat, Kidričeva 54, in Urbajs Franc, Šentjur, Na
Tičnico 2, vstopila 22. 12. 1989, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-37336
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00210 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu vpisa JAVORŠEK, strojegradnja,
d.o.o., Celje, Ipavčeva 28, sedež: Ipavčeva 28, Celje, pod vložno št. 1/03411/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža in družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5933668
Firma: P&Ž COMPANY, mednarodna
trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: P&Ž COMPANY,
d.o.o.

Rg-37455
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02029 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu vpisa TRGO – TURIST, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Konjiška vas 22a, Slo-

Rg-37462
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00046 z dne 10. 1. 1996 pri subjektu vpisa INTERDENT, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije
14, sedež: Ul. XIV. divizije 14, Celje, pod
vložno št. 1/00939/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5308585
Firma: INTERDENT, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: INTERDENT, d.o.o.,
Celje
Sedež: Celje, Trnoveljska c. 9
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 1. 1995.
Rg-37464
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03352 z dne 25. 1. 1996 pod
št. vložka 1/06451/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5862841
Firma: LX NAVIGATION, razvoj, proizvodnja, zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: LX NAVIGATION,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Tkalska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rojnik Črtomir, Celje,
Zofke Kvedrove 9a, in Dagmar Krause Dittel, Weal, Schulstrasse 8, vstopila 12. 11.
1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rojnik Črtomir, imenovan 12. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
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na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije.

ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 52.48 opravlja
družba vse dejavnosti, razen trgovine z orožjem in strelivom, pri dejavnosti pod šifro K
74.12 pa prav tako vse dejavnosti, razen
revizijske.

nje kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5430682
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelja: Hribernik Jože, vstopil 17.
7. 1990, in Hribernik Dragomira, vstopila
10. 6. 1993, oba iz Vitanja, Paka 7a, vložila
po 758.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-37467
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03971 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa ASTOR, podjetje za trženje, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Žalec, Ipavčeva 11, sedež: Ipavčeva 11, Žalec, pod vložno št. 1/01425/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje kapitala z novimi vložki, spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega vložka, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo firme, sedeža in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5348196
Firma: JEKLO MALOPRODAJA,
d.o.o.
Sedež: Štore, Železarska 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Potrata Florjan in Potrata
Zlata, oba iz Gorice pri Slivnici 92, vložila
po 390.000 SIT, ter Smole Janez, Štore, Prožinska vas 59, in Štor Iztok, Štore, Laška
vas pri Štorah 35, vložila po 360.000 SIT –
vstopili 19. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zupanek Ivan, razrešen 19. 5. 1994;
direktor Potrata Florjan, imenovan 19. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1996: 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežne-

Rg-37543
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02031 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu vpisa FUŽINAR, trgovsko podjetje,
d.o.o., Paka 7a, Vitanje, sedež: Paka 7a,
Vitanje, pod vložno št. 1/02206/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-

Rg-37544
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02097 z dne 23. 1. 1996 pri subjektu vpisa OČKO, d.o.o., storitveno trgovsko podjetje, Zreče, sedež: Boharina
24, Zreče, pod vložno št. 1/05149/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo firme in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5724759
Firma: OČKO, storitveno trgovsko
podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,077.000 SIT
Ustanovitelj: Očko Franc, Zreče, Boharina 24, vstop 20. 11. 1992, vložek
2,077.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2852
Splošna mehanična dela; 3530 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
5274 Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 6023 Drug kopenski promet; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-37964
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01959 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu vpisa FRIK, podjetje za finančni inženiring, računovodske storitve in gospodarsko svetovanje, d.o.o., Celje, Ljubljanska 31, sedež: Ljubljanska 31, Celje, pod
vložno št. 1/01836/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
sedeža, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sredstev družbe ter spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5387990
Firma: FRIK, finančni inženiring, računovodske storitve in gospodarsko svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FRIK, d.o.o.
Sedež: Celje, Cvetlična 10
Osnovni kapital: 1,532.649,06 SIT
Ustanoviteljica: Kovačec Marija, Celje,
Cvetlična ulica 10, vstop 20. 3. 1990, vložek 1,532.649,06 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: menjalniški posli;
informacijski in računovodski servis, in sicer: obračunske, računovodske in knjigovodske storitve, zagotavljanje vseh vrst računalniških programov za poslovne in druge namene, druge storitve; ekonomske, organizacijske,
tehnološke
storitve;
predstavljanje izdelkov, blaga in storitev;
oblikovanje propagandnih storitev, sporočil; cvetličarstvo; urejanje javnih površin in
zelenic; trgovina na debelo in drobno ter v
tranzitu živilskih in neživilskih proizvodov
vseh trgovskih strok; posredniški, komercialni, zastopniški, komisijski, agencijski,
konsignacijski, špediterski in skladiščni posli v prometu blaga in storitev; zastavljalnica; nakup in prodaja nepremičnin.

Matična št.: 5441684
Firma: OP, trgovina in komercialne
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OP, d.o.o.
Sedež: Škofja vas, Kurirska pot 7
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Ocvirk Peter, vstopil
28. 11. 1990, in Ocvirk Danijela, vstopila 6. 7.
1992, oba iz Celja, Na zelenici 2, vložila po
761.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Družba lahko pod šifro dejavnosti G
52.48 opravlja vse dejavnosti, razen trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-37967
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02484 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu vpisa GAMM CO, trgovina in storitve, d.o.o., Vrhe 3, Teharje, sedež: Vrhe 3,
Teharje, pod vložno št. 1/05211/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5740673
Firma: GAMM CO, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GAMM CO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,725.000 SIT
Ustanovitelja: Gaberšek Tomaž, Laško,
Strmca 53, vstop 9. 12. 1992, vložek
517.500 SIT, in Gaberšek Vladimir, Šentjur
pri Celju, Šibenik 7, vstop 9. 12. 1992, vložek 1,207.500 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-37969
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02659 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu vpisa VETA, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Šmartno ob Paki, sedež: Rečica ob Paki n. h., Šmarto ob Paki,
pod vložno št. 1/03726/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnika in družbene pogodbe z dne 18. 5. 1994 s temile
podatki:
Matična št.: 5582130
Osnovni kapital: 3,777.005,30 SIT
Ustanoviteljica: Pirc Tadeja, Šmartno ob
Paki, Rečica ob Paki 1b, vstop 18. 5. 1994,
vložek 44,900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pirc Tadeja, imenovana 18. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-37970
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00468 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu vpisa OP, trgovina in komercialne
storitve, d.o.o., Na zelenici 2, Celje, sedež:
Na zelenici 2, Celje, pod vložno št.
1/02336/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža ter povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki
s temile podatki:

Rg-37971
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01883 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu vpisa SOMMY, zasebno podjetje za
proizvodnjo, storitve in kooperacijo,
d.o.o., Mozirje, Dobroveljska 16, sedež:
Dobroveljska 16, Mozirje, pod vložno št.
1/01678/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5391709
Osnovni kapital: 1,840.122,80 SIT
Ustanovitelja: Skornšek Marija, vložila
871.927,76 SIT, in Skornšek Miloš, vložil
968.195,03 SIT, oba iz Mozirja, Nove Loke
46, vstopila 12. 3. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.
Rg-37972
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01269 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu vpisa BOSIO, proizvodno-trgovsko
in uvozno-izvozno podjetje, d.o.o., Celje,
sedež: Mariborska 38, Celje, pod vložno
št. 1/01126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme in sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5356687
Firma: BOSIO, proizvodno-trgovsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BOSIO, d.o.o.
Sedež: Celje, Celje
Osnovni kapital: 2,741.000 SIT
Ustanovitelj: Bosio Hugo, Celje, Gosposka ulica 1, vstop 20. 12. 1989, vložek
2,741.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naparav; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za

Rg-37973
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01267 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu vpisa GEOTEHNA, podjetje za vrtanje in miniranje, d.o.o., Celje, Mariborska 1, sedež: Mariborska 1, Celje, pod
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vložno št. 1/06223/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža in zastopnika, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5831709
Firma: GEOTEHNA, podjetje za vrtanje in miniranje, d.o.o.
Skrajšana firma: GEOTEHNA, d.o.o.
Sedež: Celje, Gosposka 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kočet Mijo, Varaždin, Mirka Maleza 15, vstop 14. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kočet Mijo, razrešen 21. 4. 1994;
direktor Rebernik Alojz, Celje, Malgajeva
2a, imenovan 21. 4. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 1320 Pridobivanje rude neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1421 Pridobivanje gramoza in peska, 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-

jač in napitkov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Družba lahko pod šifro dejavnosti G
52.48 opravlja vse dejavnosti, razen trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-37976
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01633 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu vpisa HEKOS, podjetje za trgovino,
servis, proizvodnjo in montažo, d.o.o.,
Vinski vrh, Grobeljce 30a, sedež: Grobeljce 30a, Vinski vrh, pod vložno št.
1/01882/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5383463
Osnovni kapital: 2,008.066,53 SIT
Ustanovitelj: Šolinc Marjan, Grobelno,
Grobelno del 22, vstop 14. 5. 1990, vložek
2,008.066,53 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37974
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00009 z dne 26. 2. 1996 pod št.
vložka 1/06464/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5929245
Firma: UTROŠA & KRAMŽAR,
zdravstvena dejavnost, d.n.o.
Skrajšana firma: UTROŠA & KRAMŽAR, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Žalec, Oničeva ul. 3
Ustanovitelja: Utroša Jože, Žalec, Florjana Pohlina 2, in Kramžar Boris, Celje,
Brodarjeva 31, vstopila 22. 12. 1995, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Kramžar Boris in Utroša Jože, imenovana 22. 12. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1996: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-37975
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00584 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu vpisa SAN, komercialno in tehnično
svetovanje, d.o.o., Kamniška 2, Celje,
sedež: Kamniška 2, Celje, pod vložno št.
1/01213/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5333237
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Stojan Nada, Celje,
Kamniška 2, vstop 28. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1996: 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah.

Rg-37977
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01841 z dne 26. 2. 1996 pri subjektu vpisa TOREJ, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Velenje, Paka 40a,
sedež: Paka 40a, Velenje, pod vložno št.
1/00809/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5298784
Osnovni kapital: 1,634.944,80 SIT
Ustanovitelj: Torej Danilo, Velenje, Cesta III/22, vstop 13. 11. 1989, vložek
1,634.944,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37978
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01822 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu vpisa MRAZLES, lesno proizvodno
podjetje, d.o.o., Grliče, sedež: Grliče 31c,
Podplat, pod vložno št. 1/05533/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:
Matična št.: 5764459
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mraz Slavko in Mraz Brigita, oba iz Podplata, Grliče 31c, vstopila
31. 3. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-37979
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00822 z dne 26. 2. 1996 pod št.
vložka 1/06462/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5914540
Firma: VODOVOD – KANALIZACIJA, javno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Lava 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 1. 9.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cvikl Marko, Celje, Brodarjeva 2,
imenovan 1. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Gril Janez,
Turnšek Jože, Smodila Jožef, Pišek Andrej
in Vrečko Aleš, vstopili 6. 2. 1996, ter Lončar Miha in Štor Marjan, vstopila 9. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1996: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521
Splošna gradbena dela; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene.

Ustanovitelj: Kroflič Jože, Velenje, Črnova 2, vstop 25. 8. 1993, vložek 1,818.720
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili.

Rg-37987
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01960 z dne 7. 2. 1996 pri subjektu vpisa LINEADESIGN, studio za oblikovanje, d.o.o., Škapinova 3, Celje, sedež:
Škapinova 3, Celje, pod vložno št.
1/00773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža, dejavnosti, družbenikov in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5300711
Firma: LINEADESIGN – GOLEŽ &
GOLEŽ, proizvodnja in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: LINEADESIGN –
GOLEŽ & GOLEŽ, d.n.o.
Pravnorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Štore, Železarska 3
Ustanovitelji: Rudl Darko, Podgoršek
Franc ml., Rizmal Branko, Podgoršek Franc
st. in Kolka Viviana, izstopili 10. 5. 1994;
Golež Branko, Ponkvica 1, in Golež Anton,
Šmarje pri Jelšah, Šmarje 22, vstopila 10. 5.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Podgoršek Franc ml., razrešen 10. 5.
1994; družbenika Golež Branko in Golež
Anton, imenovana 10. 5. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: industrijsko oblikovanje – oblikovanje predmetov za industrijsko rabo; grafično oblikovanje; modno oblikovanje – izdelovanje vzorcev za blago;
predelava plastičnih mas; proizvodnja končnih lesenih izdelkov; poljedelstvo; sadjarstvo; vinogradništvo; kmetijske storitve
za rastlinsko proizvodnjo; predelava in konzerviranje sadja in zelenjave; trgovina na
debelo in drobno ter v tranzitu živilskih in
neživilskih proizvodov vseh trgovskih strok;
zastopniški, posredniški, komercialni, komisijski, agencijski, konsignacijski, skladiščni, špediterski in akviziterski posli v
prometu blaga in storitev; turistično posredovanje; prirejanje sejmov in razstav; storitve reklame in ekonomske propagande; organiziranje tečajev za pridobivanje posebnih znanj na področju dejavnosti družbe;
prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu ter rent-a-car; servis: popravilo in vzdrževanje motornih vozil.

Rg-37982
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02774 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa GALAXIS, podjetje za uvoz, izvoz in prodajo opreme za konfekcijo,
d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 10, sedež:
Praprotnikova 10, Mozirje, pod vložno št.
1/05172/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo dejavnosti in
spremembe pri družbenici in pri zastopnici
s temile podatki:
Matična št.: 5720036
Osnovni kapital: 1,678.020 SIT
Ustanoviteljica: Gaberc Blanka, izstop
9. 8. 1994; Kotnik Blanka, Mozirje, Praprotnikova 10, vstop 9. 8. 1994, vložek
1,678.020 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Gaberc Blanka, razrešena 9. 8.
1994; direktorica Kotnik Blanka, imenovana 9. 8. 1994, zastopa družbo brez omejitev
in posamično kot poslovodkinja.
Dejavnost družbe se razširi še na: strojno vezenje, proizvodnjo zgotovljenih tekstilnih izdelkov.
Dejavnost družbe je odslej: trgovina z
neživilskimi proizvodi na debelo in drobno
(prodaja strojev in naprav, tehnične opreme, dodatne opreme, rezervnih delov, orodij, reprodukcijskega in potrošnega materiala); montaža, popravila ter vzdrževanje
strojev in naprav; drugo projektiranje (izdelava tehnične dokumentacije), izvzemši
gradbeno; neomenjene storitve na področju
prometa; prevoz blaga v cestnem prometu;
strojno vezenje; proizvodnja zgotovljenih
tekstilnih izdelkov.
Rg-37983
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01326 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa KROFLIČ, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Velenje, sedež: Črnova 2, Velenje, pod vložno št. 1/04765/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5680522
Osnovni kapital: 1,818.720 SIT

Rg-37984
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04640 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa LIBELA ELST, Tehtanje in avtomatizacija, d.o.o., Celje, sedež: Opekarniška 2, Celje, pod vložno št. 1/03858/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5603218
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: LIBELA, Industrija tehtnic in finomehanike, p.o., Celje – v stečaju,
Celje, Opekarniška 2, vstop 20. 1. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-37985
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02299 z dne 5. 2. 1996 pri subjektu vpisa ATREI COMBIG, trgovsko podjetje, d.o.o., Čuprijska 11d, Celje, sedež:
Čuprijska 11d, Celje, pod vložno št.
1/05319/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe ter spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5739926
Firma: ATREI COMBIG, trgovsko
podjetje, .o.o.
Skrajšana firma: ATREI COMBIG,
d.o.o.
Sedež: Celje, Razlagova 11d
Osnovni kapital: 1,721.148,10 SIT
Ustanoviteljica: Mladenović Mirjana,
Celje, Razlagova ulica 11d, vstop 10. 3.
1993, vložek 1,721.148,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi in spremeni
tako, da se sedaj glasi: ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; grafična dejavnost; prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu; gostinstvo in turizem; posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok; proizvodnja zgotovljenih
tekstilnih izdelkov; šiviljstvo in pletiljstvo;
strojna industrija; proizvodnja električnih
strojev in aparatov; proizvodnja končnih
lesenih izdelkov; proizvodnja in predelava
papirja; proizvodnja tekstilne preje in tkanin; proizvodnja usnja in krzna; proizvodnja usnjene obutve in galanterije; predelava plastičnih mas; raziskovalno-razvojne
storitve.

Rg-37989
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00923 z dne 13. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CETIS, grafično podjetje,
d.o.o., Celje, sedež: Čopova 24, Celje, pod
vložno št. 1/01476/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in preoblikovanje
d.o.o. v d.d., spremembo firme, osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, zastopnikov in dejavnosti, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5042208
Firma: CETIS, grafično podjetje, d.d.,
Celje
Skrajšana firma: CETIS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2.647,704.000 SIT
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Ustanovitelji: GORIČANE, tovarna celuloze in papirja, d.d., CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., in
CETIS, grafično podjetje, d.o.o., izstopili
28. 2. 1995; delničarji pred lastninskim
preoblikovanjem, vložili 505,932.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 179,376.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vložil 179,376.000 SIT, Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 358,752.000 SIT, delavci na podlagi interne razdelitve, vložili 358,752.000
SIT, Sklad RS za razvoj – za prodajo delnic,
vložil 717,516.000 SIT, in Sklad RS za razvoj – za prodajo delnic z večanjem lastniškega kapitala, vložil 348,000.000 SIT –
vstopili 28. 2. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorjema Polak Dragu in Šušterič Andreju, ki sta bila razrešena 28. 2. 1995.
Člani nadzornega sveta: Brajkovič Anita, Slamnik Jože, Zupanc Roman, Palir Boris, Gobec Drago in Jurak Maks, vstopili 28.
2. 1995.
Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 295 Proizvodnja drugih
strojev za posebne namene; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Lastninsko preoblikovanje je vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
00398/00693-1995 z dne 15. 11. 1995.

Sedež: Polzela, Ločica 56b
Ustanovitelja: Plevčak Jože in Plevčak
Ana-Sabina, oba iz Polzele, Ločica 56b,
vstopila 13. 11. 1995, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Plevčak Ana-Sabina in Plevčak Jože, imenovana 13. 11. 1995, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 8513 Zobozdravstvena dejavnost.

Matična št.: 5495920
Osnovni kapital: 1,806.119 SIT
Ustanoviteljica: Štimac Irena, Velenje,
Efenkova 27, vstop 4. 4. 1991, vložek
1,806.119 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37991
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00918 z dne 7. 2. 1996 pod št.
vložka 1/06458/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5922372
Firma: PLEVČAK & PLEVČAK, zobozdravstvene storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: PLEVČAK & PLEVČAK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Rg-37997
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00288 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa LIBELA ORODJA, Podjetje za
izdelavo orodij, d.o.o., Celje, sedež: Opekarniška 2, Celje, pod vložno št.
1/03855/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5603226
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: LIBELA, Industrija tehtnic in finomehanike, p.o., Celje – v stečaju,
Celje, Opekarniška 2, vstop 20. 1. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38000
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01845 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu vpisa MELISA, zelišča, bio hrana,
kozmetika in storitve, d.o.o., Efenkova 27,
Velenje, sedež: Efenkova 27, Velenje, pod
vložno št. 1/02852/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki s temile podatki:

Rg-38001
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/01011 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu vpisa SIMER, podjetje za strojniški
inženiring, d.o.o., Celje, Klajnškova 17,
sedež: Klanjškova 17, Celje, pod vložno
št. 1/01089/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5329868
Firma: SIMER, podjetje za strojniški
inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,586.000 SIT
Ustanovitelja: Erjavec Simon in Erjavec
Aleksander, oba iz Celja, Klanjškova 17,
vstopila 9. 12. 1989, vložila po 793.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-38003
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01579 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu vpisa MARJETA, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Rogaška Slatina, Stritarjeva ulica 2, sedež: Stritarjeva ulica 2,
Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/01416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, družbenika zaradi odsvojitve poslovnega vložka, zastopnika in dejavnosti, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:
Matična št.: 5362733
Firma: WESTO I., proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: WESTO I, d.o.o.
Sedež: Rogaška Slatina, Spodnja cesta 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Napast Marjeta, izstopila
22. 4. 1994; Strašek Marta in Strašek Andrej, oba iz Rogaške Slatine, Spodnja cesta
8, vstopila 22. 4. 1994, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Napast Marjeta, razrešena 22. 4.
1994; direktor Strašek Andrej, imenovan 22.
4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1586 Predelava čaja in kave; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
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nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-

tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogre-

vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
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6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pri šifri 52.488 brez orožja in streliva.
Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.
Pri šifri 74.60 brez poizvedovalne dejavnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.

ting, založništvo, d.o.o., Žalec, sedež:
Tomšičeva 4, Žalec, pod vložno št.
1/04239/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe ter spremembo zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 5630657
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kek Sandi, Žalec, Tomšičeva 4, vložil 518.400 SIT, Agič Elvira,
Ljubljana, Trg oktobrske revolucije 7, vložila 10.000 SIT, in Manojlovič Snežana,
Ljubljana, Gestrinova 5, vložila 10.000 SIT,
vstopili 18. 3. 1992, ter Kek Ida, Žalec,
Tomšičeva 4, vložila 961.600 SIT, vstopila
17. 5. 1994 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Stante Bojanu, ki je bil razrešen 17. 5. 1994.

skega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil 33,373.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
66,747.000 SIT, delavci na podlagi interne
razdelitve, vložili 66,747.000 SIT, delavci
na podlagi notranjega odkupa, vložili
93,512.000 SIT, in Sklad Republike Slovenije – za program notranjega odkupa, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 39,981.000 SIT
– vstopili 14. 12. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Kolenc Emil, Celje, Heroja Rojška 13, razrešen 28. 9. 1995 kot direktor in imenovan za
predsednika, Jager Božidar, Celje, Kernikova 10, in Razboršek Martin, Laško, Jagoče
15a, razrešena 28. 9. 1995 kot direktorja in
imenovana za člana uprave ter Mažgon Andrej, Laško, Badovinčeva 10, imenovan 28.
9. 1995 – vsak od njih zastopa družbo skupno z ostalimi člani uprave.
Člani nadzornega sveta: Krajnc Marija,
Inkret Antonija, Mažgon Andrej, Sodin
Srečko in Vrečar Helena, vstopili 16. 3.
1995, ter Guzej Drago, vstopil 14. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.
Lastninsko preoblikovanje je vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
00455/00283-1995 z dne 22. 12. 1995.

Rg-38004
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03747 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DOBRNA, p.o.,
Dobrna, Dobrna 1, sedež: Dobrna 1, Dobrna, pod vložno št. 1/03748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5082668
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Domitrovič Ivan-Janez, razrešen 2.
9. 1994; direktorica Rošer Herta, Dobrna
33a, imenovana 30. 9. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-38005
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02338 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa TRINA, proizvodnja, trgovina,
zastopstvo, storitve, oblikovanje, marke-

Rg-38006
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03803 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa EMO-VENS, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o., Celje, sedež:
Mariborska c. 86, Celje, pod vložno št.
1/04303/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5628113
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pangerl Franc, razrešen 29. 11. 1994;
direktor Krajnc Mirko Tomaž, Žalec, Podvin 19, imenovan 29. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-38009
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02028 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa SABAL, d.o.o., proizvodnja – storitve – trgovina, Slovenske Konjice, sedež: Liptovska 18, Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/05706/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5778158
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pevec Marjan in Pevec
Irena, oba iz Slovenskih Konjic, Liptovska
18, vstopila 30. 6. 1993, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-38010
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/01033 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE
CENTER, d.d., Celje, sedež: Brodarjeva
5, Celje, pod vložno št. 1/00137/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo
ustanoviteljev, zastopnikov in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in člane nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5024609
Osnovni kapital: 333,733.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
33,373.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-

Rg-38012
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00780 z dne 23. 2. 1996 pri subjektu vpisa L-STIL, proizvodnja, storitve,
trgovina, gostinstvo, d.o.o., Celje, sedež:
Stegenškova 8, Celje, pod vložno št.
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1/03150/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenic zaradi odsvojitve poslovnega vložka, spremembo zastopnice in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5560322
Osnovni kapital: 1,606.000 SIT
Ustanoviteljici: Adamič Cvetka, vstopila 25. 9. 1991, vložila 1,204.500 SIT, in
Adamič Polona, vstopila 6. 10. 1994, vložila 401.500 SIT, obe iz Celja, Stegenškova
8, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Adamič Polona, imenovana 6. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Matična št.: 5630843
Firma: ALINA, Storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALINA, d.o.o.
Sedež: Štore, Ul. Cvetke Jerin 4
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Vidic Anton, Štore, Ulica
Cvetke Jerin 4, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.
Pod šifro dejavnosti 74.12 opravlja družba vse dejavnosti, razen revizijske.

Marinček Andrej in Kojnik Avgust, vstopila 9. 2. 1996.
Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2651 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 4020 Proizvodnja plina; distribucija plinastih goriv
po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-38013
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01840 z dne 23. 2. 1996 pri subjektu vpisa M & G, Proizvodnja, trgovina,
storitve in gostinstvo, d.o.o., Škofja vas,
Začret 58, sedež: Začret 58, Škofja vas,
pod vložno št. 1/01780/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala – povečanje iz sredstev družbe in z novimi vložki, spremembo poslovnih deležev in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5399912
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Goršič Igor, vložil
933.500 SIT, in Goršič Romana, vložila
568.500 SIT, oba iz Škofje vasi, Začret 58,
vstopila 19. 4. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Goršič Romani, ki je bila razrešena 25. 4. 1994.
Rg-38014
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02193 z dne 23. 2. 1996 pri subjektu vpisa PREMIUS, podjetje za posredovanje v prometu z nepremičninami,
ekonomsko, finančno in organizacijsko
svetovanje, d.o.o., Stanetova 16a, Celje,
sedež: Stanetova 16a, Celje, pod vložno št.
1/01409/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki ter spremembo poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5344972
Osnovni kapital: 1,565.000 SIT
Ustanovitelja: Primc Irena, vstopila 12.
3. 1990, in Primc Frančišek, vstopil 20. 2.
1991, oba iz Celja, Ob Hudinji 8, vložila po
782.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-38017
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02089 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu vpisa ALINA, Špedicija, d.o.o., Celje, sedež: Kidričeva 36, Celje, pod vložno
št. 1/04308/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in sedeža,
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Rg-38018
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02290 z dne 7. 2. 1996 pri subjektu vpisa VARIOFORM, Podjetje za proizvodnjo in trgovino umetnih mas, d.o.o.,
Braslovče, sedež: Braslovče 26, Braslovče, pod vložno št. 1/06243/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne 5. 4.
1994 s temile podatki:
Matična št.: 5828309
Osnovni kapital. 100,499.117,24 SIT
Ustanovitelj: VARIOFORM PET Verpackung Ges.m.b.H, St. Polten, vstop 10.
12. 1993, vložek 100,499.117,24 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Predmet poslovanja družbe se razširi na:
prevoz za lastne potrebe.
Predmet poslovanja družbe se sedaj glasi: proizvodnja umetnih mas; predelava
umetnih mas; trgovina na debelo s prehrambenimi in neprehrambenimi proizvodi; trgovina na drobno s prehrambenimi in neprehrambenimi proizvodi; zastopanje tujih
in domačih firm; prevoz za lastne potrebe.
Rg-38020
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00821 z dne 20. 2. 1996 pod št.
vložka 1/06456/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5914531
Firma: ENERGETIKA CELJE, javno
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ENERGETIKA CELJE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Škapinova ul. 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 1. 9.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Peterman Janez, Celje, Pucova ul. 1,
imenovan 1. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Oset Lojze,
Knafelc Franček, Terbovc Miro, Gracer Miran in Drozg Peter, vstopili 6. 2. 1996, ter

Rg-38021
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00820 z dne 20. 2. 1996 pod št.
vložka 1/06457/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5914523
Firma: JAVNE NAPRAVE, javno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: JAVNE NAPRAVE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Teharska cesta 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 1. 9.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čerič Ivan, Petrovče, Arja vas 51,
imenovan 1. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Eržen Ivan, Flis
Harald, Bučer Jože, Petauer Franc in Nezman Brane, vstopili 6. 2. 1996, ter Marš
Slavko in Dvoršak Franc, vstopila 9. 2.
1996.
Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 6024 Cestni tovorni promet; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7470 Čiščenje stavb; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini od-
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stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki.

povečanju osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:
Matična št.: 5844169
Vpiše se sklep ustanovne skupščine z
dne 6. 2. 1995, da se osnovni kapital družbe
z novimi vložki poveča za 205,000.000 SIT.

Ustanovitelj: Rezar Franc, Prebold, Dolenja vas 156, vstop 30. 7. 1991, vložek
2,027.680,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-38022
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00599 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa VETA, Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Šmartno ob Paki, sedež:
Rečica ob Paki, n. h., Šmartno ob Paki,
pod vložno št. 1/03726/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo
družbenikov in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5582130
Osnovni kapital. 3,732.105,30 SIT
Ustanovitelja: Barbetti Danica, vstopila
20. 12. 1991, in Barbetti Marko, vstopil 15.
4. 1994, oba iz Šmartnega ob Paki, Rečica
ob Paki 1b, vložila po 1,862.052,65 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Barbetti Marko, imenovan 15. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-38023
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00599 z dne 21. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CETIS-GRAF, podjetje
za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, sedež: Čopova 24, Celje, pod vložno št.
1/03194/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in spremembo statuta z dne
31. 5. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5533473
Osnovni kapital: 610,000.000 SIT.
Rg-38024
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02379 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa KANGLER, trgovina in storitve,
d.o.o., Loče, Žiče 8a, sedež: Žiče 8a, Loče,
pod vložno št. 1/04530/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje z d.o.o.
v d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, pristop družbenika, spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Firma: KALŠEK IN OSTALI, d.n.o.,
Žiče 8a, Loče, trgovina in storitve
Skrajšana firma: KALŠEK IN OSTALI, d.n.o., Žiče 8a, Loče
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Kalšek Ivan, izstopil in
ponovno vstopil 24. 5. 1994, in Kalšek Jožica, vstopila 24. 5. 1994, oba iz Loč, Žiče 8a,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kalšek Ivan, razrešen 24. 5. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, in družbenica
Kalšek Jožica, imenovana 24. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-38029
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00106 z dne 23. 2. 1996 pri subjektu vpisa ŠTAJERSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska družba, d.d., Celje, Krekov trg 6, sedež: Krekov trg 6, Celje, pod vložno št. 1/06340/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o

Rg-38030
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04219 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa BOŠTY, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Ul. 29. novembra 51a, sedež:
Ul. 29. novembra 51a, Celje, pod vložno
št. 1/02372/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža,
družbenika in zastopnikov ter povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:
Matična št.: 5470838
Firma: METALTRAK, Predelava žice,
trgovina in zastopstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: METALTRAK, d.o.o.
Sedež: Celje, Ipavčeva 20
Osnovni kapital: 2,304.680 SIT
Ustanovitelja: Jelenko Boštjan, izstop
27. 12. 1994; Jelenko Anton, Petrovče, Levec 77, vstop 27. 12. 1994, vložek 2,304.680
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jelenko Boštjan, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Jelenko Anton, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Zupan Jože, Celje, Kraigherjeva 11, ki zastopa družbo brez omejitev, razen pri sklepanju pravnih poslov nad
1,000.000 SIT, ko potrebuje soglasje družbenika, imenovana 27. 12. 1994.
Rg-38032
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00841 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa KOMUNALA CELJE, javno podjetje, p.o., Celje, Mariborska ul. št. 2, sedež: Mariborska ul. št. 2, Celje, pod vložno št. 1/00417/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5072069
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gabršček Jože, razrešen 19. 9. 1995;
direktor Podlesnik Pavel, Celje, Ljubljanska cesta št. 62, imenovan 19. 9. 1995, zastopa podjetje brez omejitev kot v.d. direktorja.
Rg-38034
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01117 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa REPROM, d.o.o., trgovsko in proizvodno podjetje, Prebold, Dolenja vas
60a, sedež: Dolenja vas 60a, Prebold, pod
vložno št. 1/03389/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
sedeža ter povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5577250
Firma: REPROM, d.o.o., trgovsko in
proizvodno podjetje, Dolenja vas 156,
Prebold
Skrajšana firma: REPROM, d.o.o., Prebold
Sedež: Prebold, Dolenja vas 156
Osnovni kapital: 2,027.680,40 SIT

Rg-38037
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02267 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa BELOTEHNA, trgovina, gradbeništvo, gostinstvo, posredništvo in prevozi, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Belo 15a,
sedež: Belo 15a, Šmarje pri Jelšah, pod
vložno št. 1/02770/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5490936
Osnovni kapital: 1,513.177,10 SIT
Ustanovitelja: Šeligo Marjan, izstop
15. 5. 1995; Šeligo Marjana, Šmarje pri Jelšah, Belo 15a, vstop 5. 2. 1991, vložek
1,513.177,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38038
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00119 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu vpisa LIBELA MAXIMA, Industrija tehtnic in energetike, d.o.o., Celje, sedež: Opekarniška 2, Celje, pod vložno št.
1/03863/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5603307
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fischer Janez, Celje, Prežihova 1, ki
od 23. 12. 1994 zastopa družbo brez omejitev.
Rg-38039
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04096 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa LIBELA MAXIMA, Industrija
tehtnic in energetike, d.o.o., Celje, sedež:
Opekarniška 2, Celje, pod vložno št.
1/03863/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5603307
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: LIBELA, Industrija tehtnic in finomehanike, p.o., Celje – v stečaju,
Celje, Opekarniška 2, vstop 20. 1. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-38040
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02049 z dne 13. 2. 1996 pri subjektu vpisa MEJAŠ, podjetje za geodetsko-gradbeniške storitve in svetovanje,
d.o.o., Šmarje pri Jelšah 49, Šmarje pri
Jelšah, sedež: Šmarje pri Jelšah 49, Šmarje pri Jelšah, pod vložno št. 1/05346/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža ter povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5735912
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Firma: MEJAŠ, podjetje za geodetskogradbeniške storitve in svetovanje,d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah
Skrajšana firma: MEJAŠ, d.o.o.
Sedež: Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 4
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Šilec Zvonimir, Šmarje pri
Jelšah 181, vstop 15. 12. 1992, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5133 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo.

Osebe, pooblaščena za zastopanje: direktorji Terčelj-Schwettzer Robert, Ljubljana, Topniška 70, Špan Božidar, Planina 39a,
in Kircher Josef, Liebenfels, Avstrija, Waggendorf 50, zastopajo družbo z omejitvijo,
da le s soglasjem družbenika lahko sklepajo
posle ali sprejemajo odločitve, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni
že izrecno opredeljeno v letnem programu
dela; izvajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 20 %
osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih kreditov ali poroštev; določanje splošnih pogojev poslovanja; sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno
leto; prenos kakršnihkoli družbenih pravic
na druge; podeljevanje neomejenih pooblastil; izplačevanje predujmov na račun udeležbe pri dobičku – vsi imenovani 8. 11.
1995.
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slakorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na

Rg-38049
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01856 z dne 6. 2. 1996 pri subjektu vpisa CUKJATI, trgovsko podjetje,
d.o.o., Polzela 220c, Polzela, sedež: Polzela 220c, Polzela, pod vložno št. 1/01640/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. ter spremembo
firme, družbenikov in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5364353
Firma: CUKJATI & CUKJATI, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: CUKJATI & CUKJATI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanoviteljici: Cukjati Lilijana, izstopila in ponovno vstopila 26. 4. 1994 in Cukjati Estera, vstopila 26. 4. 1994, obe iz Polzele 220c, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Cukjati Lilijana, razrešena 26. 4. 1994 kot direktorica in imenovana za družbenico in
družbenica Cukjati Estera, imenovana 26.
4. 1994, zastopata družbo posamično brez
omejitev.
Rg-38051
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00092 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu vpisa SAMSON, podjetje za trgovino, d.o.o., Ulica V. prekomorske brigade
2, Celje, sedež: Ulica V. prekomorske brigade 2, Celje, pod vložno št. 1/02574/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5470528
Firma: SAMSON, podjetje za trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SAMSON, d.o.o.
Sedež: Celje, Ljubljanska cesta 39
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Topličanec Čedomir, Celje, Ulica V. prekomorske brigade 2, vstopil
17. 12. 1990, in Stopinšek Andrej, Celje,
Ul. Dušana Finžgarja 4, vstopil 28. 8. 1991,
vložila po 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 511 Posredništvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5144 Trgovina na

Rg-38055
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01163 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu vpisa DAMIR TRADE, trgovsko podjetje d.o.o., Celje, Ložnica 21, sedež: Ložnica 21, Celje, pod vložno št. 1/05781/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža in družbenika zaradi odsvojitve poslovnega vložka, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5791219
Firma: ATM SL, avtomatizacija in tehnika vodenja procesov, d.o.o.
Skrajšna firma: ATM SL, d.o.o.
Sedež: Velenje, Prešernova 8
Osnovni kapital: 1,674.900 SIT
Ustanovitelja: Brezovec Damir, izstop
20. 4. 1994; Rahimić Osman, Šoštanj, Skorno 37, vstop 20. 4. 1994, vložek 1,674.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Brezovec Damir, razrešen 20. 4. 1994;
prokurist Rahimić Osman in direktorica
Udrih Mateja, Celje, Trubarjeva ulica 29, ki
zastopa družbo brez omejitev, oba imenovana 20. 4. 1994.
Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: trgovina na debelo in
drobno ter v tranzitu živilskih in neživilskih
proizvodov vseh trgovskih strok; posredniški, zastopniški, špediterski, komercialni,
komisijski, agencijski, konsignacijski, skladiščni posli v prometu blaga in storitev;
proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; projektiranje gradbenih objektov; inženiring na področju avtomatizacije in tehnike vodenja procesov na področju industrijskega procesnega krmiljenja; organizacijske, tehnološke in ekonomske
storitve.
Rg-38056
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00910 z dne 5. 2. 1996 pod št.
vložka 1/06455/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5920116
Firma: HYPO LEASING CELJE, Podjetje za financiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: HYPO LEASING
CELJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Ljubljanska c. 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: HYPO LEASING, podjetje
za financiranje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
103, vstop 8. 11. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 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.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami.
Družba lahko opravlja vse navedene dejavnosti pod šifro K 74.12, razen revizijske
dejavnosti.

ter opreme za avtomatizacijo in robotizacijo pri pogodbenih sodelavcih izven prostorov podjetja; vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme; svetovanje in
organiziranje seminarjev in potovanj s področja informatike, avtomatizacije in robotizacije; zastopanje domačih podjetij in
posredovanje pri sklepanju poslov; trgovanje (trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi na
domačem trgu in s tujino in trgovinske
storitve); projektiranje reklamno kazalnih
tabel in napisov; izobraževanje na področju
podjetništva.

633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vložno številko 1/2772/00.

LJUBLJANA
Rg-31749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10558 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu vpisa PROCESNI INŽENIRING, podjetje za
razvoj in trženje računalniške strojne in
programske opreme, Mengeš, d.o.o., sedež: Na gmajni 20, 1234 Mengeš, pod vložno št. 1/06931/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5372007
Osnovni kapital: 1,586.000 SIT
Ustanovitelj: Ocepek Stane, Mengeš, Na
gmajni 20, vstopil 23. 4. 1990, vložil
1,586.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vozlič Andrej in Rudolf Robert, izstopila
29. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnika Vozlič Andrej in Rudolf Robert,
razrešena 29. 5. 1994; Ocepek Stane, razrešen 29. 5. 1994, kot zastopnik in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost: inženiring na področju računalniško podprtih informacijskih in poslovnih sistemov ter sistemov za avtomatizacijo in robotizacijo; trženje inovacijskih
rešitev na področju računalniško podprtih
informacijskih in poslovnih sistemov ter sistemov za avtomatizacijo in robotizacijo; razvoj in trženje računalniške strojne in programske opreme; razvoj in trženje opreme
za robotizacijo in avtomatizacijo; organiziranje proizvodnje računalniških sistemov

Rg-31798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00422 z dne 18. 9. 1995 pod št. vložka
1/26742/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS Kranj, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža in ustanoviteljev, povečanje kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5547474
Firma: HERRKOS, d.o.o., Prevozništvo in storitve, Cilenškova 37, Ljubljana
Skrajšana firma: HERRKOS, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cilenškova 37
Osnovni kapital: 1,822.410 SIT
Ustanovitelj: Kos Herman, Ljubljana, Cilenškova 37, vstopil 29. 12. 1994, vložil
1,822.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bernik Jurij in Filipič Bogomir, izstopila
29. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kos Herman, imenovan 29. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Bernik Jurij, razrešen 29. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1995: 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;

Rg-100759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00542 z dne 26. 2. 1996 pod št. vložka
1/27481/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5933951
Firma: VELUX, strešna okna, d.o.o.
Skrajšana firma: VELUX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Ljubljanska cesta 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: V. KANN RASMUSSEN
INDUSTRIA A/S, Soborg, Danska, Tobaksvejen 10, vstop 1. 2. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Golmajer Vojko, Tržič, Podljubelj 3,
imenovan 1. 2. 1996, zastopa družbo z omejitvijo, da potrebuje soglasje skupščine pred
storitvijo, sklenitvijo ali zavezo pri naslednjem: pogodbi, dokumentu ali drugi zavezi,
ki predstavlja neposredno ali potencialno
obveznost družbe, ki presega tolarsko protivrednost 10.000 DKK; pogodbi, dokumentu
ali drugi zavezi z veljavnostjo, daljšo od 5
let; pogodbi, dokumentu, inštrumentu ali
drugi zavezi, ki bi kazala na prenos ali prenašanje, lastništvo, zakup ali drugačno udeležbo v ali do zemlje oziroma objektov, ki
so na njem; pooblastilu za pravno zastopanje, ki ni izrecno omejeno na določen namen; prenosu ali odpisu slabe terjatve v
vrednosti, ki presega tolarsko protivrednost
10.000 DKK; garanciji za posojilo povezani
osebi, ter prokurist Torbjorn Hylen Jan, Helsingborg, Danska, Hovitsmansgatan 7, oba
imenovana 1. 2. 1996.
Dejvnost, vpisana 26. 2. 1996: 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.
Rg-101662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05120 z dne 24. 12. 1996 pri subjektu
MATT, podjetje za svetovanje, medicinski, računalniški in raziskovalni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Pot v Zeleni gaj 1, sedež:
Pot v Zeleni gaj 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03319/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Firma: MAAT, podjetje za svetovanje,
medicinski, računalniški in raziskovalni
inženiring, d.o.o., Ljubljana
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Sedež: 1000 Ljubljana, Osenjakova 2
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelji: Geršak Jože, Prevalje,
Spodnji Kraj 9, vstop 25. 9. 1996, vložek
450.000 SIT, Geršak Borut, Prevalje, Spodnji Kraj 9, vstop 23. 11. 1989, vložek
2,300.000 SIT in Smrkolj Vladimir, Brezovica, Na Pobočju 20, vstop 25. 9. 1996, vložek 1,750.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Geršak Ksenija, razrešena 25. 9.
1996; direktor Geršak Jože, imenovan 25. 9.
1996, ki zastopa družbo brez omejitev in
zastopnik Geršak Borut, ki od 26. 9. 1996
zastopa družbo kot namestnik direktorja
brez omejitev.
Dejvnost, vpisana 24. 12. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3210 proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,

tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-

nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-48966
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02334 z dne 22. 8. 1996 pri subjektu vpisa IMP TOVARNA ARMATUR,
izdelava in servis industrijskih armatur,
d.o.o., Ivančna Gorica, sedež: Ljubljanska c. 43, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno št. 1/13027/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, deležev, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, tipa zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
dejavnosti ter vpis članov nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5504821
Firma: IMP TOVARNA ARMATUR, izdelava in servis industrijskih armatur, d.d.
Skrajšana firma: IMP TOVARNA ARMATUR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 297,530.000 SIT
Ustanovitelji: IMP Livar Viktor Koleša,
izstop 5. 3. 1996, Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložek
205,221.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložek 38,600.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 29,677.000 SIT in
upravičenci iz interne razdelitve, vložek
24,032.000 SIT, vsi vstop 5. 3. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kralj
Jernej, razrešen in ponovno imenovan 12. 3.
1996 kot začasni direktor, ki zastopa družbo neomejeno.
Člani nadzornega sveta: Zalatelj Marko,
Drab Maksimiljan, in Vulič Zoran, vsi vstop 5. 3. 1996.
Dejavnost, vpisana 22. 8. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.
Vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo opr. št. LP 00657/00427 – 1996/MP
z dne 13. 5. 1996 in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah vpisana v sodni register s sklepom Srg 96/02334 z dne 22. 8. 1996.
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Rg-104617
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05335 z dne 28. 6. 1996 pri subjektu vpisa EDIGS PEGE, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Mengeš, Šolska ulica 4,
sedež: Šolska ulica 4, Mengeš, pod vložno
št. 1/21020/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5714389
Osnovni kapital: 85,178.488,50 SIT
Ustanovitelja: EDIGS HOLDING, d.o.o.,
izstop 31. 8. 1995 in Golob Paula, Kamnik,
Perovo 18, vstopila 17. 10. 1995, vložek
85,178.488,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

storitve čiščenja pisarniških, proizvodnih in
ostalih površin, storitve s področja internih
razmerij pošte in telekomunikacij, leasing,
reexport; gostinstvo: gostinske storitve nastanitve, gostinske storitve prehrane, druge
gostinske storitve; turistično posredovanje:
turistične agencije, turistični uradi, ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve;
poslovne storitve: računovodske in knjigovodske storitve, avtomatska obdelava podatkov, finančno svetovanje, prevoz potnikov, blaga in tovora v cestnem, zračnem in
vodnem prometu doma in v tujini; komercialne storitve pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev doma in v tujini,
neomenjene storitve na področju prometa:
storitve notranje in mednarodne špedicije,
posredništvo, komisijski posli na področju
prometa blaga in prometa, rent-a-car, vleka
vozil, popravila in vzdrževanje cestnih in
motornih vozil, kooperacija iz vseh registriranih dejavnosti, posredovanje v prometu
blaga in storitev doma in v tujini, zastopanje podjetij v prometu blaga in storitev doma in v tujini, opravljanje gospodarskih dejavnosti v prostocarinskih conah, prodaja
blaga iz konsignacijskih skladišč.

Firma: PPN, podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o., Kamnik, Jakoba
Zupana 3
Skrajšana firma: PPN, d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Jakoba Zupana 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Marolt Branko, izstopil
10. 11. 1995.
Sklep skupščine z dne 10. 11. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj družbe.

MARIBOR
Rg-19376
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 363/94 z dne
8. 4. 1994 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. na registrskem vložku št. 1/9109/00 s temile podatki:
Firma: “TVT–STORITVE”, družba za
storitve, trgovino, turizem in posredovanje, d.o.o.
Skajšana firma: “TVT–STORITVE”,
d.o.o.
Sedež: Maribor, Preradovičeva ulica 28
Direktor je Jože Gričar, prokurist pa Stojan Palifrov.
Osnovni kapital družbe znaša 1,500.000
SIT.
Ustanovitelji: Helena Ernecl, Maribor,
Knafelčeva ul 34, Jože Gričar, Maribor, Staneta Severja 1, Rosvita Hanžič, Maribor,
Ruška 10, Marija Kajnik, Log 10, Ruše,
Stanislava Kovačič, Maribor, Ljubljanska
31, Vanja Lesnik, Maribor, Moše Pijade 15,
Marjan Novak, Maribor, Machova 3, Alojz
Lovrenčič, Maribor, Borova vas 21, Liljana
Pomer, Maribor, Kamniška 50, Drago Selič,
Brezno 80, Radlje ob Dravi, Marjetka Šušlek, Ruše, Strma 11 in Nada Trup, Bistrica
ob Dravi, V Dobravo 30.
Družba ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami in odgovarja za
svoje obveznosti v pravnem prometu s svojim celotnim premoženjem.
Dejavnost družbe: trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi, uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov; trgovinske storitve: agencijske
storitve, posredniške storitve, zastopniške
storitve, storitve reklame in ekonomske
propagande, posredovanje pri prometu in
prodaji premičnin in nepremičnin, poizvedovalne dejavnosti in varovanje, svetovanje
na področju industrijske, zasebne in javne
varnosti, opazovanje, varovanje in druge
zaščitne dejvnosti, nadzor z mehanskimi in
elektronskimi napravami za varovanje, storitve s področja varovanja premoženja in
ljudi, čiščenje stavb, vzdrževanje in obratovanje stavbnih hiš, funkcionalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča; stanovanjske storitve: organizacijske, finančne, administrativne in tehnične storitve za upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš,

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
CELJE
Srg 2082/94
Rg-25921
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba START, podjetje za športni
servis, trgovino in transport, d.o.o., Na
Tičnico 13, Šentjur pri Celju, preneha po
skrjšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer: Pečar Benjamin, Efenkova 9, Šentjur pri Celju
in Kladnik Zoran, Na Tičnico 13, Šentjur
pri Celju, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzameta družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 28. 7.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 10. 1995

LJUBLJANA
Srg 95/05357
Rg-102056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05357 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/15016/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:

Srg 96/02855
Rg-102130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02855 z dne 26. 11. 1996 pod št. vložka
1/15982/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: GALE V&S, podjetje za prevajalske in ekonomsko finančne usluge,
d.n.o., Ljubljana, Aličeva 11
Skrajšana firma: GALE V&S, d.n.o.,
Ljubljana, Aličeva 11
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Aličeva 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Črnugelj-Gale Sašo in Gale Verena, oba izstopila 6. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 6. 6. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja družbe.
Srg 94/10021
Rg-102513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gopodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10021 z dne 5. 12. 1996 pod št. vložka
1/18824/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5632412
Firma: SPIRALE, podjetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz, izvoz in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SPIRALE d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica Malči Beličeve 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Petrič Zavašnik Ana Marija, Zavašnik Rastislav, Zavašnik Valentina in Zavašnik Gregor, vsi izstopili 25. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Petrič-Zavašnik Ana-Marija, Zavašnik
Rastislav, Zavašnik Valentina in Zavašnik
Gregor, vsi ul. Malči Beličeve 1, Ljubljana.
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MARIBOR
Srg 553/96
Rg-232
Družba Gradbeno podjetje JANEZ
BALANTIČ d.o.o., Betnavska 81, Maribor, reg. št. vl. 1/5694/00, katere
ustanovitelj je Janez Balantič, Betnavska 81,
Maribor, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 31. 3. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Janez Balantič, Betnavska 81, Maribor.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 1997
Srg 761/96
Rg-233
Družba TEHNO DOM, trgovina z elektrotehničnim materialom d.o.o., Maribor,
Borova vas 1, reg. št. vl. 1/1327/00, katere
ustanovitelj je Kolmanič Anton, Mariobr,
Poštna ulica 3, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 20. 6. 1996, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kolmanič
Anotn, Poštna ulica 3, Maribor.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 3. 1997
Srg 556/96
Rg-234
Družba ELIKSIR gostinstvo & turizem
d.o.o., Limbuš, Limbuška 44, reg. št. vl.
1/8531/00, katere ustanovitelj je Črnko Zvonimir, Limbuš, Limbuška 44, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 9. 5. 1994, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Črnko Zvonimir, Limbuš, Limbuška c. 44.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 1997
Srg 733/96
Rg-235
Družba AMAREA, trgovsko, storitveno in gostinsko podjetje d.o.o., Maribor,
Antoličičeva 11, reg. št. vl. 1/8569/00, katere ustanoviteljica je Puconja Iris, Antoličičeva 11, Maribor, po sklepu ustanoviteljice družbe z dne 20. 6. 1996, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Puconja
Iris, Antoličičeva 11, Maribor.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
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Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 1997

zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: Sindikat družbe Interspar-enota
Celje, in sedežem: Mariborska ulica 100,
Celje.

NOVA GORICA
Rg-104774
Družba TELEMARK, Šport in rekreacija, d.o.o., Gradišče 33, Vipava, s sedežem Gradišče 33, Vipava, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/2653/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 29. 1. 1997.
Ustanovitelj je Pudgar Danilo, Gradišče
33, Vipava, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 1. 1997

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 02801-177/97
Ob-1399
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 12. 2. 1997
pod zap. št. 177, z nazivom: “pravila sindikata Ceste-kanalizacija Celje”, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat Ceste-kanalizacija Celje, in
sedežem: Celje, Lava 9.
Št. 02801-2/97
Ob-1400
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 20. 3. 1997
pod zap. št. 181/97 z nazivom: statut sindikata banke, d.d., Celje, ki jo je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat banke Celje, d.d., in sedežem: Vodnikova 2, Celje.
Št. 02801-497
Ob-1401
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 6. 3. 1997
pod zap. št. 178/97 z nazivom: pravila sindikata družbe Interspar-enota Celje, ki jo je

Št. 02801-4/93
Ob-1402
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo spremembe statuta, vpisanega v evidenco statutov sindikatov dne 18. 5. 1993 pod zap. št. 4/93 z nazivom: pravila sindikata Avto Celje, ki jo je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: Sindikat Avto Celje, in sedežem:
Ljubljanska cesta 11, Celje.
Z dnem izdaje te odločbe preneha veljati
odločba Občinskega sekretariata za družbeno-ekonomski razvoj Celje št. 02801-004/93
z dne 18. 5. 1993.
Št. 02801-5/97
Ob-1403
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 19. 3. 1997
pod zap. št. 179/97 z nazivom: pravila sindikata družbe Celjski plini Celje, ki jo je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: sindikat družbe Celjski plini Celje in sedežem: Plinarniška 1, Celje.
Št. 02801-6/97
Ob-1404
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 19. 3. 1997
pod zap. št. 180/97 z nazivom: pravila o
organiziranju in delovanju sindikata podjetja Elektrosignal Celje, ki jo je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom: sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, sindikat podjetja Elektrosignal
Celje, in sedežem: Lava 6/a, Celje.
Št. 028-4/97-2
Ob-1406
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzame statut Neodvisnega sindikata Slovenije, Podružnice HZG, d.o.o., Ptuj:
– naziv pravil: statut Neodvisnega sindikata Slovenije, Podružnice HZG, d.o.o.,
Ptuj,
– ime sindikata: Neodvisni sindikat Slovenije, Podružnica HZG, d.o.o., Ptuj,
– sedež sindikata: Ormoška c. 22, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 79.
3. Matična številka Neodvisnega sindikata Slovenije, Podružnice v HZG, d.o.o.,
Ptuj je 1144227.
Št. 02801-7/97
Ob-1407
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 26. 3. 1997
pod zap. št. 182/97 z nazivom: pravila sindikalne skupine, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikalna skupina Fersped, p.o., Ljubljana –
izpostava Celje, in sedežem: Kidričeva 34,
Celje.
Št. 014-10/95
Ob-1425
Statut zdravstva in socialnega varstva
sindikalne enote Bolnišnica za ženske bo-
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lezni in porodništvo Postojna, Postojna,
Prečna ul. 4, se z dnem 15. 7. 1996 hrani
pri Upravni enoti Postojna, Ljubljanska 4,
Postojna.
Statut je vpisan v evidenco statutov pod
zap. št. 8.
Št. 014-9/95
Ob-1426
Statut sindikata delavcev v zdravstveni negi – Bolnišnica za ženske bolezni in
porodništvo Postojna, Postojna, Tržaška
45, se z dnem 15. 7. 1996 hrani pri
Upravni enoti Postojna, Ljubljanska 4,
Postojna.
Statut je vpisan v evidenco statutov pod
zap. št. 9.
Št. 014-11/96
Ob-1427
Statut Agencije RS za plačilni promet,
Podružnica Postojna, Postojna, Ljubljanska 5, se z dnem 3. 9. 1996 hrani pri
Upravni enoti Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
Statut je vpisan v evidenco statutov pod
zap. št. 10.
Št. 014-4/96
Ob-1428
Pravila sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Zdravstveni dom
Postojna, se z dnem 16. 12. 1996 hrani pri
Upravni enoti Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
Pravila so vpisana pod zap. št. 11.
Št. 014-1/97
Ob-1429
Pravila OO sindikata Upravne enote
Postojna, Postojna, Ljubljanska 4, se z
dnem 21. 2. 1997 hranijo pri Upravni enoti
Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
Pravila so vpisana pod zap. št. 12

Razglasi sodišč
Oklici o skrbnikih in razpravah
I P 542/96
R-64
To sodišče je po okrožni sodnici Tadeji
Primožič kot predsednici senata, v pravdni
zadevi tožeče stranke Tomaža Trevna, Bezenškova 35, Ljubljana, proti toženim
strankam: 1. GDS, d.o.o., Ul. Jožeta Krajca 9, Rakek in 2. Eriku Jenku, Ul. Jožeta
Krajca 9, Rakek, zdaj neznanokje v tujini,
zaradi plačila 23.700 DEM v tolarski protivrednosti, izven naroka, dne 8. 4. 1997
sklenilo:
toženima strankama GDS, d.o.o., Rakek
in Eriku Jenku se kot začasni zastopnik postavi Alojz Kresnik, Linhartova 90, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženi
stranki vse dotlej, dokler ne bosta sami nastopili pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne bo sporočil sodišču, da
jima je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 1997
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Stečajni postopki
in likvidacije
St 11/96-14
S-171
Z dnem 7. 4. 1997 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Agrotrade
– izvoz-uvoz nabava in prodaja živine Dokležovje, d.o.o., Trate 7, Dokležovje.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Bojan Pevec, mag. ek. dipl. inž. iz Martjanec
76/a.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev po objavi
začetka stečajnega postopka v Uradnem listu RS.
Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 7. 1997 ob 12. uri pri tem sodišču v
sobi št. 12.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 4. 1997
St 27/96
S-173
I. To sodišče obvešča upnike dolžnika Trgovsko podjetje Teko, p.o., Celje, Gubčeva ulica 1, da je na naroku za sklenitev prisilne poravnave med dolžnikom Trgovsko
podjetje Teko, p.o., Celje, Gubčeva ulica 1,
dne 7. 4. 1997 sprejelo pod opr. št. St 27/96
na podalgi 57. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji naslednji sklep:
1. Predlog za sklenitev prisilne poravnave med dolžnikom Trgovsko podjetje Teko,
p.o., Celje Gubčeva ulica 1 in njegovimi
upniki se zavrne.
2. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Trgovsko podjetje Teko, p.o., Celje,
Gubčeva ulica 1.
3. Za stečajnega upravitelja se postavi
Rudi Hramec, dipl. jur., stanujoč Mozirje,
Praprotnikova ul. 1.
4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo dne 11. julija 1997 ob 9. uri, soba št.
209/II tukajšnjega sodišča.
II. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 7. 4. 1997.
III. Upnike pozivamo da z vlogo v dveh
izvodih in potrebnimi dokazili prijavijo svoje terjatve do dolžnika stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica,
razen če svojih terjatev niso prijavili že v
postopku prisilne poravnave.
IV. Dolžnike trgovskega podjetja Teko,
p.o., Celje, se poziva naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
St 10/97
S-174
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Zdravilišče Rogaška – Agencija za
marketing, d.o.o., Marketinške storitve,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hohnjec Zlatko, dipl. ek. Žibernik 28, Rogaška Slatina.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.
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IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega okolica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano takso.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
2. julija 1997 ob 14. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 7. 4. 1997.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 4. 1997
St 43/96
S-176
To sodišče je dne 7. 4. 1997 s sklepom
opr. št. St 43/96 začelo likvidacijski postopek nad podjetjem PMI, p.o., Maribor,
Ljubljanska 9.
Odslej firma glasi PMI, p.o., Maribor,
Ljubljanska 9 – v likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja je določen
Stane Gavez, Cankarjeva 23, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je
bil oklic o začetku likvidacijskega postopka
objavljen v Uradnem listu RS.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 9.
1997 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike družbe se poziva naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 7. 4. 1997.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 1997
St 44/91-205
S-177
To sodišče objavlja v stečjani zadevi opr.
št. St 44/91, nad stečajnim dolžnikom Gradis Gradbeno podjetje Ravne p.o. – v stečaju peti narok za preizkus terjatev, dne
28. maja 1997 ob 13. uri v sobi številka 28
tega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 4. 1997
St 11/95-270
S-178
To sodišče objavlja, v stečajni zadevi
opr. št. St 11/95, nad stečajnim dolžnikom
SGP Kograd Dravograd – Gradbeno podjetje Stavbenik Prevalje, d.o.o. – v stečaju, Trg 31, Prevalje, tretji narok za preizkus terjatev, dne 28. maja 1997 ob 10. uri v
sobi št. 28 tega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 4. 1997
St 8/96
S-179
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Tovarna volnenih izdelkov
Majšperk, d.o.o., Breg 8, s sklepom opr. št.
St 8/96, z dne 26. 3. 1997 potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom in njegovimi upniki. Sklep določa:
1. Terjatve iz naslova kratkoročnih kreditov in dolžnikovih dobaviteljev, terjatve
delavcev iz naslova neizplačanih – odpravnin, regresa, jubilejnih nagrad, ur v dobro,
zamudnih obresti na neizplačano razliko do
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kolektivne pogodbe in plač za junij in julij
1996, izplača dolžnik v višini 30% njihove
vrednosti, z zamudnimi obrestmi v višini
temeljne obrestne mere +1,5%, v roku 7 let
od pravnomočnosti tega sklepa, v kvartalnih anuitetah tako, da prva zapade v plačilo
v 36 mesecih po potrjeni prisilni poravnavi.
2. Terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, ki se ne obrestujejo,izplača dolžnik v višini 30% njihove vrednosti, z zamudnimi obrestmi v višini 80% temeljne
obrestne mere, v roku 7 let od pravnomočnosti tega sklepa, v kvartalnih anuitetah,
tako da prva zapade v plačilo v 36 mesecih
po potrjeni prisilni poravnavi.
3. Terjatve upnikov za katere se položaj
tudi po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni.
4. Terjatve iz naslova kratkoročnih kreditov in terjatve delavcev iz naslova neizplačane razlike do izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi in neizplačanih plač za junij in julij 1996, individualnih pogodb, regresa, jubilejnih nagrad, ur v dobro, s
pripadajočimi obrestmi, ki se bodo poplačale z konverzijo v lastniške deleže.
Seznam upnikov iz 1. in 2. točke z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov
njihovih terjatev, po stanju na dan začetka
postopka prisilne poravnave v stečaju – 10.
1. 1997 je sestavni del sklepa (priloga 1 in
2), prav tako pa tudi seznam upnikov iz 3.
in 4. točke (priloga 3 in 4).
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen 8. 4. 1997.
S potrditvijo prisilne poravnave se je stečajni postopek nad dolžnikom Tovarna volnenih izdelkov Majšperk, d.o.o., Breg 8 – v
stečaju, ustavil.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 4. 1997

šuje javni poziv upravičencem pri interni
razdelitvi in notranjem odkupu delnic podjetja.
Javni poziv je bil prvič objavljen v dnevniku Delo 8. 3. 1996 in Uradnem listu RS
8. III. 1996 ter na oglasnih deskah podjetja.
Rok se podaljšuje do vključno 10. 5. 1997.
Rok podaljšujemo zaradi omogočanja vpisa
potrdil za manj izplačane plače po 25.a členu ZLPP.
Klima Celje d.o.o.

osebnih dohodkov za začasnice (kasneje
delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, zaposlenih v Gradis-u, Gradbenem podjetju
Jesenice, p.o.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
V primeru preplačila samih upravičencev, bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo se na ime in so neprenosljive
dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup delnic
Gradis, Gradbeno podjetje Jesenice p.o.,
poziva upravičence (vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja in
podjetij, ki so v njihovi lasti), da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravičenci bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati, s potrdili za neizplačan del osebnih
dohodkov in denarnimi vplačili.
Kolikor se ugotovi, da so udeleženci programa notranjega odkupa v prvem obroku
dejansko vplačali manj delnic, kot jih je po
programu bilo namenjenih v ta namen, se
šteje notranji odkup kot uspešen v zmanjšanem obsegu.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci lahko vplačevali v blagajni, na sedežu
podjetja vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Gotovinsko vplačane delnice se vplačajo
na poseben privatizacijski podračun z navedbo “plačilo kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu, številka:
51530-698-3198.
Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta bosta na vpogled na sedežu podjetja.
9. Pravni ponuk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 40/97
La-80
Megrad inženiring, p.o. Ljubljana, Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim,
upokojencem) do interne razdelitve in notranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8
dne 12. II. 1996 in dnevniku Delo dne 9. 2.
1996. Istočasno je bil javni poziv objavljen
tudi na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 12. 5. 1997.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem času po telefonu
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.
Megrad inženiring p.o. Ljubljana
Št. 42-97
La-83
Klima Celje d.o.o. Industrija aerotermičnih naprav Delavska 5, Celje, podalj-

La-85
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Gradis
Gradbeno podjetje Jesenice p.o., na podlagi
programa o lastninskem preoblikovanju
podjetja, ki ga je z odložbo št.
LP 00674/1997-AK, z dne 28. 3. 1997 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja:
1. Firma in sedež: Gradis, Gradbeno
podjetje Jesenice p.o., Cesta Franceta
Prešerna 5, Jesenice.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju,
reg. št. vložka 1-1163-00.
2. Matična številka: 5074894.
3. Dejavnost: 050100.
Osnovna dejavnost podjetja so gradbena
dela za visoke gradnje, zaključna dela v
gradbeništvu, izdelava gradbenih polizdelkov in njihova prodaja.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 9,58%,
– Odškodninski sklad – 9,58%,
– Sklad RS za razvoj – 19,16%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 19,16%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
38,32%,
– denacionalizacijski upravičenci –
4,20%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv
7. 1. Interna razdelitev delnic
Gradis, Gradbeno podjetje Jesenice p.o.,
poziva upravičence (vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja in
podjetij, v katerih ima podjetje kapitalske
naložbe), da lahko v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS,
v dnevnem časopisu Delo ter na oglasni
deski podjetja (s tem, da rok začne teči z
dnem zadnje objave), zamenjajo lastniške
certifikate in potrdila za neizplačan del
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zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 7. do 15. ure pri Egidiji Košir Mrovlje in sicer po telefonu št. 064/81-840 ali
osebno na sedežu podjetja.
Gradis, Gradbeno podjetje Jesenice, p.o.

ključku vpisnega roka ugotovila posebna komisija, bo z objavo internega razpisa najkasneje v naslednjih 10 dneh začel teči nov 15
dnevni rok za prvi vpis delnic s strani ožjih
družinskih članov (II. krog).
Kolikor tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20% preneslo na
Sklad RS za razvoj.
Drugi krog vpisovanja delnic bo zaključen predčasno v primeru, da bodo vpisane
vse razpoložljive delnice.
Kolikor bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo presežek lastniških certifikatov, upoštevajoč
kriterij proporcionalnosti, uporabljen v notranjem odkupu.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve so neprenosljive 2 leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.
Notranji odkup
Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni
in upokojenci podjetja.
Upravičenci bodo delnice lahko vplačevali v gotovini ali z morebitnimi
presežki lastniških certifikatov iz interne
razdelitve.
Značilnosti: upravičenci vplačujejo vpisane delnice s 50% popustom, vsi delnice
notranjega odkupa pa morajo biti vplačani
najkasneje v nadaljnih 4 letih od začetka
programa. Program je upoštevan samo, če v
njem sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposlenih
podjetja. Upravičenci vplačujejo delnice pri
podjetju, razen tistih delnic, ki so vplačane
z gotovino.
Kolikor program ne bi bil uspešen, se
vse delnice iz tega naslova prenesejo na
Sklad RS za razvoj, vplačana sredstva upravičencev pa se vrnejo v njihovi nominalni
vrednosti.
Upravičenci bodo lahko delnice vpisovali in vplačevali v 30 dnevnem roku, pri
čemer ta začne teči z dnem objave tega oglasa v dnevnem časopisu in na oglasni deski
podjetja.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa v skladu z določili
družbene pogodbe.
Vse delnice dajejo poleg pravice do udeležbe na dobičku in stačajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja razen dela delnic v okviru programa notranjega odkupa,
prenešenih na Sklad za odkup v naslednjih
4 letih.
Poziva vse upravičence k vpisu delnic
preoblikovanja podjetja, kot sledi:
– upravičence I. kroga razdelitve, da v
30 dneh od objave oglasa in poziva v dnevnem časopisu in oglasni deski vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate;
– upravičence II. kroga interne razdelitve, da v 15 dneh od dneva internega razpisa vpišejo preostale delnice v zameno za
lastniške certifikate;
– upravičence notranjega odkupa, da v
50 dneh od objave oglasa in poziva v dnevnem časopisu in na oglasni deski vpišejo in
vplačajo delnice programa notranjega odkupa.
Delnice iz interne razdelitve, kakor iz
programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali z last-

niškimi certifikati na blagajni podjetja vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na razpolago pri Jožetu Zidarju (tel. 064/81-680).
Dominvest Jesenice

Št. 02-37/97
La-86
Na osnovi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je zbor delavcev podjetja
Dominvest p.o. potrdil na seji dne 10. 7.
1996 katerega je z odločbo št. LP
01460/1997 BJ odobrila Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju agencija) ter v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetja: objavlja
program lastninskega preoblikovanja kot
sledi:
1. Firma: Dominvest, p.o., Jesenice.
Sedež: Jesenice, Cesta maršala Tita
št. 18.
2. Pretežna dejavnost podjetja:
– promet z nepremičninami,
– cenitve nepremičnin,
– cenitve podjetij,
– lastninjenje in privatizacija,
– pridobivanje in oddajanje naprofitnih
najemnih stanovanj,
– organiziranje in vodenje strokovnih
opravil za potrebe stanovanjskih zadrug,
– upravljanje s stanovanji in prostori v
večlastniških hišah,
– upravljanje z javnimi objekti.
3. Predviden način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja družbenega kapitala:
– prenos delnic na sklade v višini 40%
družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% družbenega kapitala,
– notranji odkup v višini do 40% družbenega kapitala.
4. Predstavitev značilnosti interne razdelitve in notranjega odkupa
Interna razdelitev:
Upravičenci:
I. krog: zaposleni, bivši delavci, upokojenci podjetja,
II. krog: ožji družinski člani zaposlenih
podjetja.
Upravičenci bodo delnice vpisovali in
vplačevali z lastniškimi certifikati pod pogoji in v rokih, navedenih v programu in
sicer:
Upravičenci iz prvega kroga bodo delnice vpisovali v 30 dnevnem roku pri čemer
se rok za vpis prične z dnem objave tega
oglasa.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% dlenic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po za-

La-87
1. Program lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja APIS – živilska industrija in trgovina p.o., Štrihovec 16, Šentilj,
ki je na podlagi šestega odstavka 20. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 01058/1997-KJ z dne 11. 3. 1997.
2. Firma: APIS – živilska industrija in
trgovina p.o.
3. Sedež: Šentilj v Slovenskih Goricah,
Štrihovec 15.
4. Matična številka: 5049202000.
5. Registracija podjetja
Podjetje je registrirano pri Temeljnem
sodišču v Mariboru, enota v Mariboru, s
sklepom sodišča št. Srg 1385/89, z dne 24. 1.
1990 pod številko registerskega vložka št.
1/875-00.
6. Pretežna dejavnost podjetja:
– proizvodnja ter polnjenje alkoholnih
pijač ter sadnih, zeliščnih in aromatiziranih
sirupov,
– proizvodnja sadnih pulp vseh vrst, kis,
– predelava vseh vrst sadja, gozdnih sadežev in kmetijskih proizvodov oziroma izdelkov v polproizvode in gotove izdelke,
– destilacija vseh vrst sadnih brozg, vin
in vinskih tropin,
– opravljanje gostinskih uslug,
– ekstrakcija zdravilnih rastlin, sadja,
gozdnih sadežev, povrtnin,
– prodaja na drobno polproizvodov, proizvodov in stranskih proizvodov in suvenirjev,
– odkup in prodaja na debelo s prehrambenimi in neprehrambenimi proizvodi,
– trgovina na drobno s prehrambenimi
in neprehrambenimi proizvodi,
– pakiranje prehrambenih proizvodov,
– menjalniški posli,
– vzdrževanje strojev in naprav,
– polnjenje etilnega alkohola.
7. Pravna oblika organiziranosti
APIS – živilska industrija in trgovina
p.o., Šentilj, je podjetje v 100% družbeni
lastnini.
8. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
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– pooblaščene investicijske družbe 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve delnic 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa delnic 40%.
9. Način in kombinacije načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
10.1. APIS živilska industrija in trgovina p.o. Šentilj, Štrihovec 15 poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojence), da lahko v 30 dneh po objavi tega
poziva zamenjajo lastninske certifikate in
potrdila za neizplačane osebne dohodke po
revidiranju le-teh za začasnice ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Z interno razdelitvijo delnic bo podjetje
razdelilo 20% družbenega kapitala po otvoritveni bilanci.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve bodo navadne in se bodo
glasile na ime, neprenosljive bodo dve leti
po njihovi izdaji razen z dedovanjem. Podjetje bo najprej izdalo začasnice, ki jih bo
po vpisu preoblikovanja podjetja v sodni
register nadomestilo z delnicami.
Upravičenci lahko lastniške certifikate
in potrdila zamenjajo za začasnice v računovodstvu podjetja APIS p.o. Šentilj vsak
delovnik dopoldne.
10.2. APIS p.o. Šentilj poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojence), da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja.
Z notranjim odkupom se bo na podlagi
programa lastninskega preoblikovanja podjetja odkupilo 40% vrednosti družbenega
kapitala po otvoritveni bilanci. Upravičenci
lahko kupijo delnice s 50% popustom in
možnostjo obročnega odplačevanja s tem,
da morajo kupnino za prvi paket delnic v
skupnem znesku najmanj 20%, vplačati v
roku 60 dni po objavi javnega poziva v časopisu, plačilo pa izvršijo vsak delovni dan
od 7. do 14. ure v računovodstvu podjetja.
Delnice oziroma začasnice se bodo vplačale v gotovini, v zameno za presežne lastniške certifikate in potrdila za neizplačane
osebne dohodke.
Svojo udeležbo pri notranjem odkupu
morajo upravičenci najaviti osebno v računovodstvu podjetja APIS p.o. Šentilj, vsak
delovnik v 30 dneh po objavi javnega poziva v časopisu.
Delnice iz programa notranjega odkupa
imajo lastnosti iz 35. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.
10.3. Upravičenci lahko v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju
dobijo dodatne informacije v dopoldanskem
času po telefonu 062/651-311 int. 22 pri
Vojku Jernejšek.
10.4. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo o
odobritvi zgoraj objavljenega programa
preoblikovanja kršene njegove na zakonu
temelječe pravice oziroma pravna korist, ter
se postopka pri agenciji ni udeleževal kot

stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
APIS – živilska industrija
in trgovina p.o. Šentilj

časopisu Delo vplačajo delnice ter tako postanejo udeleženci notranjega odkupa delnic podjetja.
Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski
račun
št.
50100-698-000-0027146 z navedbo: “Plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa”.
Rok za vplačila je prekluziven.
Podjetje bo za notranji odkup delnic namenilo 40% družbenega kapitala podjetja.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega odkupa, imajo lastnosti iz 35. člena uredbe.
6. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
6. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije po telefonu 061/126-40-12 ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je
Slavka Perovšek.
Patentcommerce, p.o.
Ljubljana

La-88
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavljamo
program lastninskega preoblikovanja podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01531/1997-SD z dne 8. 4.
1997.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Patentcommerce p.o. Ljubljana.
Sedež: Ljubljana, Čopova 14.
Matična št.: 5051550.
Šifra podskupine dejavnosti: 110303 –
komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev.
Podjetje je registrirano pri pristojnem sodišču v Ljubljani pod registrskim vložkom
št. 1-165-00, kot podjetje s 100% družbenim kapitalom. Podjetje odgovarja za svoje
obveznosti s polno odgovornostjo.
2. Predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv za interno razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo predložijo svoje lastniške certifikate v zameno za delnice ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške
certifikate v navedenem roku vsak delovnik
od 8. do 12. ure v tajništvu podjetja. Rok je
prekluziven.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala. Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
5. Javni poziv za notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v

Razpisi
javnih natečajev
Popravek
Ob-1449
V javnem razpisu za gradnjo “Centralnega objekta” v okviru Športnega parka ob
Sotelski cesti v Rogaški Slatini, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19, z dne 4. IV.
1997, Ob-1200, se v 11. točki spremeni datum oddaje ponudb tako, da bo javno odpiranje ponudb prvi delovni dan po preteku
30-dnevnega roka, in sicer ob 9. uri v sejni
sobi M-KS Rogaška Slatina.
Mestna Krajevna skupnost
Rogaška Slatina
Popravek
Ob-1499
V javnem razpisu št. MORS – BO 11/97
za izbiro izvajalca za dobavo opreme za VP
in specialne enote, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 21 z dne 11. IV. 1997, Ob-1385,
Št. 97/14 se naslednje točke pravilno glasijo:
4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: september 1997.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
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potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 12. 5. 1997 med
11. in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vroča.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 12. 5. 1997 po tel. 061/171-10-71
pri Dušanu Goršetu in 061/171-20-08 pri
Feliksu Detela.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno 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 naslov do 14. 5. 1997 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 11/97 – Taktični jopiči”.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 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.
Ministrstvo za obrambo RS

7. Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika – izvajalca so:
– cenovno najugodnejša ponudba, pri čemer najnižja cena ni merilo za izbor izvajalca,
– plačilni pogoji,
– rok dokončanja,
– opcija ponudbe,
– kadrovska usposobljenost – reference,
– garancija za izvedbo.
8. Ponudbi mora biti priložena izjava, da
je ponudnik preučil projekt in da nima pripomb, oziroma jih napiše v posebni prilogi.
9. Ponudbe morajo biti dostavljene do
13. 5. 1997 do 12. ure v tajništvo ŠRZ Rdeče dvorane Velenje, Šaleška 3, s pripisom
“Ponudba za priročno skladišče” in “Ne odpiraj”.
Ponudba mora biti zapečatena in mora
prispeti na naveden naslov najkasneje do
roka za oddajo ponudb.
10. Odpiranje ponudb bo javno, dne
14. 5. 1997 ob 10. uri v sejni sobi ŠRZ
Rdeča dvorana Velenje, Šaleška 3.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva oddaje ponudb.
12. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
podpiše pogodbe z izbranim ponudnikom v
primeru sprememb virov financiranja.
ŠRZ Rdeča dvorana

6. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na Občini Izola, Uprava za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve, Postojnska 3 (Martin Podbreznik, Zdenka Lenardič) od 17. 4. 1997 do
vključno 25. 4. 1997 v delovnem času. Informacije po telefonu št. 066/67-355, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.
7. Ponudniki naj svoje ponudbe dostavijo na naslov: Občina Izola, uprava za planiranje, urbanizem stanovanjske in gradbene
zadeve, Postojnska 3, Izola, v zapečatenih
kuvertah s pripisom “Ponovni razpis – Ponudba komunalne naprave ZN Kajuhova–
Hudournik Morer – Ne odpiraj” do vključno 12. 5. 1997 do 12. ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Uprave za planiranje,
urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve, Postojnska 3 Izola. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb. V primeru da zaradi objektivnih
razlogov realizacija razpisane naloge ne bo
možna, investitor nima do ponudnikov nobene obveze.
Občina Izola

Št. 462-15/97
Ob-1348
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Izola objavlja

Ob-1408
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
objavlja Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice,
naslednji

Ob-1347
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ŠRZ Rdeča
dvorana objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
priročnega skladišča na galeriji Rdeče
dvorane Velenje
1. Naročnik: ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, Šaleška 3.
2. Predmet razpisa je izgradnja (dobava
in montaža) priročnega skladišča na galeriji
vzhod v Rdeči dvorani Velenje.
3. Orientacijska vrednost: 3,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: junij–julij 1997 oziroma
po dogovoru.
5. Ponudba mora biti izdelana na podlagi razpisne dokumentacije in na način, ki ga
določa 12. člen odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93).
Ponudbena vrednost del mora biti prikazana kot fiksna cena po sistemu “funkcionalni ključ v roke”, prometni davek mora
biti vključen v ceno.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v upravi ŠRZ Rdeča dvorana, Šaleška 3, Velenje, vsak delovni dan od 7. do
13. ure po predhodni najavi. Dodatne informacije na tel. 063/855-741 - Klepec.

ponovni javni razpis
za izdelavo projektov (PGD, PZI) za
komunalne naprave (ceste, kanalizacija,
vodovod, elektrika, telefon, plin) na
območju zazidalnega načrta “Kajuhova
ul.–Hudournik Morer v Občini Izola
1. Predmet razpisa je projektna dokumentacija (PGD, PZI) za: komunalne naprave v območju ZN Kajuhova ul.–Hudournik
Morer:
– ceste,
– meteorna kanalizacija,
– fekalna kanalizacija,
– vodovod,
– VN in NN električno omrežje,
– telefon,
– plinovod.
2. Detajlno so dela opredeljena v projektni nalogi v razpisni dokumentaciji.
3. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana skladno z
določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpisno dokumentacijo.
4. Predvideni rok za pričetek del je maj
1997. Rok za dokončanje projekta je določen v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z
12. členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izbor najugodnejšega izvajalca za
izgradnjo kanalizacije Kanal B4
1. Investitor je Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d., Brežice, Cesta prvih borcev 9,
Brežice.
2. Lokacija objekta je na območju Občine Brežice, mesto Brežice.
3. Predmet javnega razpisa je: izgradnja
kanalizacije Kanal B4. Projektna organizacija VGI Ljubljana.
4. Okvirna vrednost razpisanih del je
35,000.000 SIT.
5. Predviden pričetek del je 1. 6. 1997.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani ponudniki na sedežu Komunalno
stanovanjskega podjetja d.d., Brežice, proti
vplačilu 15.000 SIT na žiro račun investitorja št. 51260-601-12019 ali z vplačilom
na blagajni podjetja. Rok za dvig dokumentacije je 10 dni po objavi razpisa v Uradnem
listu RS.
7. Razpisni pogoji
Ponudniki morajo v svoji ponudbi predložiti sledečo dokumentacijo:
– ponudbo s ponudbeno ceno, opcijo ponudbe, rokov izvajanja del, plačilne pogoje,
– dokaz o registraciji dejavnosti in odločbo za opravljanje dejavnosti,
– lista referenc,
– podatki o kadrih,
– ostale zahteve iz ponudbene dokumentacije.
8. Merila za izbiro:
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– izpolnitev razpisnih pogojev,
– ugodnejša cena,
– plačilni pogoji,
– kadrovska zasedba izvajalca nadzora,
– reference,
– druge ugodnosti ponudnika.
9. Informacije v zvezi z razpisom posredujem Ogrovec Mihael, gr. inž. Kop Brežice, tel. 0608/64-631.
10. Ponudbe je treba posredovati v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – Ponduba
za Kanal B4”, v roku trideset dni po objavi
tega razpisa v Uradnem listu RS, oziroma
do 20. 5. 1997 do 9. ure.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni s strani komisije
najkasneje v tridesetih dneh po odpiranju
ponudb.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice, d.d.

oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavlja

1. Investitor: Komunala Laško, Celjska
cesta 52, Laško.
2. Predmet razpisa je: gradnja upravno-servisnega objekta, v naslednjem obsegu:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– montažna AB konstrukcija,
– instalacije,
– zunanja ureditev.
3. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki jo ponudniki dvignejo (ob plačilu materialnih stroškov 10.000 SIT na ŽR
Komunale Laško št. 50710-601-16497),
projektno dokumentacijo na vpogled in
eventualne dodatne informacije pa dobijo v
10 dneh po objavi razpisa na Komunali Laško, Celjska cesta 52, pri Salobir Marjanu,
tel. 063/731-234.
4. Orientacijska vrednost del je 80 mio
SIT, orientacijski rok 16 mesecev od uvedbe v delo.
5. Investitor si pridržuje določiti eventuelno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
6. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– možnost kreditiranja investicije ali zamik plačila,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena
dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti po 4. oziroma
75. členu zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93 in 29/94),
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Rok za dostavo ponudb je 20 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS v zaprti
ovojnici z oznako: “Gradnja upravno-servisnega objekta Komunale Laško ponudba –
Ne odpiraj” v tajništvo Komunale Laško,
ali poslati na naslov Komunala Laško, Celjska cesta 52, Laško.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Komunala Laško

Ob-1412
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Vipava
javni razpis
za dobavo in montažo opreme za
prizidek k Osnovni šoli Drago Bajc v
Vipavi
1. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg
15, Vipava.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža
notranje opreme za prizidek k Osnovni šoli
Drago Bajc iz Vipave. Zahtevana oprema je
pretežno pohištvo.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
objave razpisa dalje, vsak delovni dan od
10. do 12. ure na sedežu Občine Vipava,
Glavni trg 15, Vipava. Informacije lahko
dobite na telefonu 065/65-131, 065/65-801
(tajnik občine Alojz Vitežnik).
4. Orientacijska vrednost notranje opreme znaša 50,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– način plačila, rok dobave in montaže
opreme, ponudbena cena, garancijski rok za
opremo, reference, možnost kreditiranja. Ponudba je lahko tudi za posamezno vrsto
opreme (kuhinja, učilnice).
6. Rok za oddajo ponudbe je 30. april
1997 do 12. ure na naslov Občina Vipava,
Glavni trg 15, Vipava. Ponudba mora biti v
zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za opremo.”
7. Javno odpiranje ponudb bo 5. maja
1997 ob 11. uri v prostorih Občinske uprave
Vipava.
Predstvniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Naročnik se lahko odloči, da najcenejši ponudnik ni najugodnejši oziroma, da
ne sprejme nobeno izmed prispelih ponudb.
9. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Vipava
Št. 345
Ob-1410
Občina Železniki, na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za

javni razpis
za izbiro izvajalca:
A) sanacija zemeljskega plazu ob cesti
Selca–Topolje
B) sanacija gozdne ceste Šlibernik
I. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik je Občina Železniki.
2. Vrsta dela:
a) sanacija zemeljskega plazu ob cesti
Selca–Topolje,
b) sanacija gozdne ceste Šlibernik.
3. Razpisna dokumentacijo:
– pod točko A) – projekt za izvedbo št.
4/97 za dela,
– pod točko B) – popis del za sanacijo
dobite na Občini Železniki, Trnje 20
(Darko Gortnar) tel. 064/66-171.
4. Orientacijska vrednost naročila je
8 mio SIT.
5. Predvideni rok izvedbe del je julij
1997. Vaš izvedbeni rok ponudite znotraj
tega roka.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe bodo:
– reference ponudnika,
– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji.
7. Rok in način oddaje ponudbe
Interesenti naj ponudbe za izvedbo del
posredujejo v tajništvu Občine Železniki,
Trnje 20, v desetih dneh po objavi razpisa v
Uradnem listu RS.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba Plaz–Šlibernik”.
8. Datum odpiranja ponudb bo posredovan ob prevzemu razpisne dokumentacije.
II. Detajlni pogoji in navodila za ponudbo:
a) Pogoj za veljavnost ponudbe je izkazana opravilna sposobnost ponudnika za izvajanje tovrstnosti del (ustrezna odločba v
smislu 4. člena zakona o gospodarskih službah).
b) Ponudnik lahko nudi posamično izvedbo del iz splošnih pogojev tega razpisa.
c) Ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim proračunom na popisu razpisne dokumentacije s fiksnimi cenami na
enoto.
d) Garancijski rok za kvaliteto del je najmanj 3 leta.
e) Opcija ponudbe je 15. junij 1997.
f) Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni dopis,
– ponudbeni predračun (na razpisni podlogi),
– odločbo o opravilni sposobnosti.
V ponudbenem dopisu navedite vse pripombe, ter pojasnila in ugodnosti vaše ponudbe. Vsa ostala določila bodo obravnavana s pogodbo z izbranim izvajalcem v smislu uzanc za tovrstna dela.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe ponudniki dobijo na sedežu občine
oziroma tel. 064/66-171.
Občina Železniki
Št. 101/97

Ob-1411
Razpis
zbiranje ponudb za izbiro izvajalca za
oddajo del: gradnja upravno-servisnega
objekta Komunale Laško z zunanjo
ureditvijo in komunalnimi priključki

Ob-1413
Občina Postojna objavlja na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo Vodovoda Liplje
1. Investitor razpisanih del je Občina Postojna, Postojna, Ljubljanska 4.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 11,000.000 SIT.
3. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
strokovni službi za komunalno in cestno
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gospodarstvo Občine Postojna, Fon Ivan,
soba št. 4, tel. 067/21-064, takoj po objavi
javnega razpisa, in sicer vsak ponedeljek in
sredo v času uradnih ur za stranke.
Ponudniki se morajo ob dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom o vplačilu
5.000 SIT na ŽR 52200-630-61215 (Proračun Občine Postojna – javni razpis – Vodovod Liplje).
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, dokazila o strokovni
usposobljenosti, rok izvedbe, garancijski roki, kreditiranje razpisanih del ter druge ponudbene ugodnosti in višino ponudbe, pri
čemer najnižja ponudba ne pomeni glavni
razlog za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Opcija ponudbe mora biti vsaj 30 dni.
5. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis – Vodovod Liplje” na naslov: Občina Postojna, Postojna, Ljubljanska 4.
6. Ponudba mora biti sestavljena skladno z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
7. Ponudbe bomo odpirali tretji dan po
preteku roka za oddajo ponudb s pričetkom
ob 11. uri v sejni dvorani Doma organizacij
v Postojni, Trg padlih borcev 5.
8. Investitor oziroma uporabnik si pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finančno sposobnost.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

trebno oddati v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis – Kanalizacija Zalog” na naslov:
Občina Postojna, Postojna, Ljubljanska 4.
6. Ponudba mora biti sestavljena skladno z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
7. Ponudbe bomo odpirali tretji dan po
preteku roka za oddajo ponudb s pričetkom
ob 13. uri v sejni dvorani Doma organizacij
v Postojni, Trg padlih borcev 5.
8. Investitor oziroma uporabnik si pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finančno sposobnost.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Postojna

Ob-1414
Občina Postojna objavlja na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo Kanalizacije naselja Zalog
1. Investitor razpisanih del je Občina Postojna, Postojna, Ljubljanska 4.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 21,000.000 SIT.
3. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
strokovni službi za komunalno in cestno
gospodarstvo Občine Postojna, Fon Ivan,
soba št. 4, tel. 067/21-064, takoj po objavi
javnega razpisa, in sicer vsak ponedeljek in
sredo v času uradnih ur za stranke.
Ponudniki se morajo ob dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom o vplačilu
5.000 SIT na ŽR 52200-630-61215 (Proračun Občine Postojna – javni razpis – Kanalizacija Zalog).
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, dokazila o strokovni
usposobljenosti, rok izvedbe, garancijski roki, kreditiranje razpisanih del ter druge ponudbene ugodnosti in višino ponudbe, pri
čemer najnižja ponudba ne pomeni glavni
razlog za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Opcija ponudbe mora biti vsaj 30 dni.
5. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe je po-

Ob-1415
Občina Postojna objavlja na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo 3. dela II. etape Vodovoda
Podgora – odsek Bukovje–Predjama
1. Investitor razpisanih del je Občina Postojna, Postojna, Ljubljanska 4.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 35,000.000 SIT.
3. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
strokovni službi za komunalno in cestno
gospodarstvo Občine Postojna, Fon Ivan,
soba št. 4, tel. 067/21-064, takoj po objavi
javnega razpisa, in sicer vsak ponedeljek in
sredo v času uradnih ur za stranke.
Ponudniki se morajo ob dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom o vplačilu
10.000 SIT na ŽR 52200-630-61215 (Proračun Občine Postojna – javni razpis – Vodovod Podgora).
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, dokazila o strokovni usposobljenosti, rok izvedbe, garancijski roki, kreditiranje razpisanih del ter druge ponudbene ugodnosti in višino ponudbe, pri čemer najnižja ponudba ne pomeni
glavni razlog za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Opcija ponudbe mora biti vsaj 30 dni.
5. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis – Vodovod Podgora” na naslov:
Občina Postojna, Postojna, Ljubljanska 4.
6. Ponudba mora biti sestavljena skladno z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
7. Ponudbe bomo odpirali tretji dan po
preteku roka za oddajo ponudb s pričetkom
ob 12. uri v sejni dvorani Doma organizacij
v Postojni, Trg padlih borcev 5.
8. Investitor oziroma uporabnik si pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finančno sposobnost.

Št. 012-01/97
Ob-1430
Občina Cerkno, Platiševa 9, Cekno, 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 izdelavo PGD in PZI adaptacije dela
objekta Bevkova ul. 12, Cerkno, za
potrebe glasbene šole
1. Naročnik projekta je Občina Cerkno.
2. Predmet razpisa je izdelava projekta
za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo adaptacije dela objekta Mestnega muzeja Idrija, oddelka v Cerknem, Bevkova
ulica 12, za potrebe Glasbene šole Idrija,
oddelek v Cerknem.
3. Orientacijska vrednost naročenih del
je 2,400.000 SIT.
4. Rok za izdelavo PGD je 60 dni od
podpisa pogodbe.
Rok za izdelavo PZI je 90 dni od podpisa pogodbe.
5. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnih naročil.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– cene in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Cerkno, Platiševa 9, pri Vlasti Primožič, vsak dan od
9. do 10. ure.
8. Ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Adaptacija dela objekta Mestnega
muzeja, Oddelek v Cerknem, za potrebe
Glasbene šole v Cerknem” – Ne odpiraj.
Ponudbo je potrebno dostaviti najkasneje
v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.
9. Javno odpiranje bo prvi delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb, ob 12.15
v prostorih Občine Cerkno.
10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri najugodnejšega ponudnika v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Št. 012-01/97

Ob-1431

Javni razpis
1. za izbiro izvajalca del obnove in modernizacije lokalnih cest v Občini Cerkno
Okvirna vrednost del: 24,000.000 SIT.
2. za izbiro izvajalca del obnove starega trga pred cerkvijo Sv. Ane v Cerknem
Okvirna vrednost del: 6,000.000 SIT.
Investitor: Občina Cerkno.
Razpisno dokumentacijo s popisom del
ponudniki dobijo na sedežu Občine Cerkno,
Platiševa ul. 9. Kontaktna oseba je Janez
Rupnik (tel./faks 065/745-141).
Rok izvedbe je 30. junij 1997.
Ponudba mora vsebovati: ime firme in
naslov ponudnika, dokazilo o registraciji,
ponudbeno ceno, plačilne pogoje, reference
ter vzorec pogodbe.
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
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– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik del si pridržuje pravico spremeniti obseg del kot je razpisan glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalne skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.
Ponudba z vso zahtevano dokumentacijo
mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako:
“Ne odpiraj – javni razpis za modernizacijo
lokalnih cest”, na naslov Občina Cerkno,
Platiševa 9, 5282 Cerkno, v roku 10 dni po
objavi razpisa. Javno odpiranje ponudb bo
prvi delovni dan po izteku roka za prijave
na Občini Cerkno, ob 12. uri.
Ponudniki bodo o izidu pismeno obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Cerkno

Št. 67/97
Ob-1434
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šentilj
javni razpis
za obnovitvena dela na javnih poteh na
območju Občine Šentilj
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Predmet razpisa: obnovitvena dela.
3. Obseg del: po popisih del.
4. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v tajništvu Občine Šentilj,
vsak dan od 8. do 14. ure, z dokazilom o
plačilu stroškov 5.000 SIT pri blagajni Občine Šentilj.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem razpisu, morajo predložiti pisno ponudbo v vključno 30 dneh od datuma objave razpisa na naslov: Občina Šentilj, Šentilj
69, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah.
Ponudba mora biti predložena v dveh
oštevilčenih zapečatenih kuvertah, z vidno
oznako “Ne odpiraj, ponudba za obnovitvena dela na javnih poteh” in točnim naslovom ponudnika.
6. Kuverta št. 1 mora vsebovati:
a) registracijo za razpisano vrsto del in
kopijo vpisa v sodni register,
b) potrjene reference na podobnih delih,
c) podatke o kadrih, ki bodo izvajali razpisana dela, z navedbo odgovornega vodja
del,
d) terminski plan izvedbe razpisanih del,
e) bruto cene gradbenih strojev in delavcev,
f) izjavo o poznavanju in terenskem ogledu območja predvidenih del,
g) izjavo, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji,
h) izjavo o fiksnosti cen do konca gradnje, ne glede na podražitve,
i) izjavo, da so v cene po enoti mere
vkalkulirani tudi stroški prekinitev del zaradi morebitnih zastojev, ki so posledica višje
sile (vreme,...),
j) izjavo o garanciji izvedenih del,
k) izjavo o strinjanju o zadržanju
10% pogodbene vrednosti do datuma dokončanja odprave pomanjkljivosti, ki bodo
ugotovljene pri kvalitetnem prevzemu objekta,
l) izjavo o odpravi morebitnih pomanjkljivosti v roku 14 dni od datuma kvalitetnega prevzema,
m) izjavo, da prevzemnik del jamči za
roke in kvaliteto opravljenih del kooperantov.
7. Kuverta št. 2 mora vsebovati:
a) original razpisno dokumentacijo izpolnjeno z rokopisom,
b) bančno garancijo v vrednosti 5% višine ponudbe, kot garancijo za resnost ponudbe,
c) rekapitulacijo po posameznih odsekih
z vključenim prometnim davkom,
d) opremljeno disketo, v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Predvidena vrednost obnovitvenih del:
108,000.000 SIT.
9. Investitor ima pravico oddati razpisana dela v omejenem obsegu in najbolj ustreznemu izvajalcu, za katerega ni nujno da
je najcenejši.

10. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa
(kompletnost ponudbe,...).
11. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po poteku razpisnega roka ob
12. uri, v prostorih Občine Šentilj.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Šentilj

Št. 81/97
Ob-1432
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Brda
javni razpis
za večja vzdrževalna dela in
modernizacijo krajevnih in lokalnih cest
v Občini Brda
1. Naročnik: Občina Brda.
2. Predmet razpisa:
a) sanacija mostu preko potoka Kožbanjšček pri Peternelu,
b) sanacija mostu preko potoka Kožbanjšček pod Hruševljem,
c) sanacija plazov na lokalnih in krajevnih cestah.
3. Orientacijska vrednost vseh del je
4,000.000 SIT.
4. Ponudba mora vsebovati elemente določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference s poudarkom na sanaciji
manjših mostov,
– garancije.
6. Predviden rok za pričetek del je
12. maj 1997.
7. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije vsak
delovni dan od 8. do 12. ure na Občini
Brda.
8. Ponudniki morajo ponudbe oddati v
roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov Občina Brda, Trg 25. maja 2,
Dobrovo.
Pisna ponudba mora biti oddana v zaprti
kuverti z naslovom “Ne odpiraj – javni razpis za modernizacijo cest”.
9. Javno odpiranje ponudb bo isti dan v
prostorih Občine Brda.
10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Brda

Ob-1416
Občina Podčetrtek, Škofja gora 1, Podčetrtek, na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije
odvajanje odpadnih voda iz Olimja
1. Investitor: Občina Podčetrtek, Škofja
gora 1, Podčetrtek.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izdelavo PGD in PZI projektov za odvajanje odpadnih voda iz Olimja na ČN Podčetrtek.
3. Orientacijska vrednost del je:
1,800.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Podčetrtek,
Škofja gora 1, Podčetrtek od dneva objave v
Uradnem listu RS med 8. in 12. uro. Kontaktna oseba je Igor Petovar.
5. Predvideni rok pričetka del izdelave
dokumentacije je takoj. Rok končanja je
60 dni.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok in garancija za pravočasnost izdelave dokumentacije.
7. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente v
skladu z 12. členom odredbe za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94).
Poleg registracije je potrebno priložiti
tudi odločbo upravne enote.
9. Investitor si pridružuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– da odstopi od oddaje del po tem razpisu, ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
10. Ponudniki morajo v prometu oddaje
ponudbe priporočeno po pošti poslati ponudbo na naslov investitorja do datuma in
ure navedene v javnem razpisu.
11. Ponudba mora biti v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za izdelavo
projektne dokumentacije za odvajanje odpadnih voda iz Olimja”.
12. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe na
naslov investitorja do 21. 4. 1997 do 12. ure.
Istega dne ob 13. uri se prične v prostorih GD
Podčetrtek javno odpiranje ponudb.
13. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je največ
10 dni od dneva odpiranja ponudb.
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Ob-1417
Občina Podčetrtek objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ul. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

7. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, referencah, rokih izvedbe, plačilnih pogojih in opciji ponudbe.
8. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije na Občini Podčetrtek, tel. 063/829-181, kontaktna
oseba Igor Petovar.
9. Kompletne ponudbe z oznako: Ponudba za sanacijo plazov v Občini Podčetrtek
“Sanacija plazu Cvirn–Anderlič – Ne odpiraj”, pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Podčetrtek, Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek.
10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Podčetrtek 10. dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov do 10. ure na dan odpiranja ponudb.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-1420
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
občina Mežica kot investitor

javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo
plazu
1. Naročnik: Občina Podčetrtek, Škofja
gora 1.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za sanacijo plazu stanovanjskega objekta
Gobec - Pristava.
3. Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del: 30. 4. 1997.
5. Rok za dokončanje del: 15. 6. 1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so najugodnejše cene, rok izvedbe,
reference in plačilni pogoji.
Naročnik bo pri odločitvi o najugodnejšem ponudniku odločal na podlagi vseh navedenih kriterijev in ne samo na podlagi
ponujene cene.
7. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, referencah, rokih izvedbe, plačilnih pogojih in opciji ponudbe.
8. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije na Občini Podčetrtek, tel. 063/829-181, kontaktna
oseba Igor Petovar.
9. Kompletne ponudbe z oznako: Ponudba za sanacijo plazu v Občini Podčetrtek
“Sanacija stanovanjskega objekta Gobec –
Ne odpiraj”, pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Podčetrtek, Škofja gora 1, 3254
Podčetrtek.
10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Podčetrtek 10. dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov do 10. ure na dan odpiranja ponudb.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Ob-1418
Občina Podčetrtek objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ul. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo plazu
1. Naročnik: Občina Podčetrtek, Škofja
gora 1.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za sanacijo plazu “Cvirn–Anderlič” – Vonarje.
3. Orientacijska vrednost del znaša
7,500.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del: 30. 4. 1997.
5. Rok dokončanja del pa 15. 6. 1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so najugodnejše cene, rok izvedbe,
reference in plačilni pogoji.
Naročnik bo pri odločitvi o najugodnejšem ponudniku odločal na podlagi vseh navedenih kriterijev in ne samo na podlagi
ponujene cene.

Ob-1419
Občina Podčetrtek objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ul. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo
plazu
1. Naročnik: Občina Podčetrtek, Škofja
gora 1.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za sanacijo plazu na Gostinci - Toplišek.
3. Orientacijska vrednost del znaša
2,200.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del: 30. 4. 1997.
5. Rok za dokončanje del: 15. 6. 1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so najugodnejše cene, rok izvedbe,
reference in plačilni pogoji.
Naročnik bo pri odločitvi o najugodnejšem ponudniku odločal na podlagi vseh navedenih kriterijev in ne samo na podlagi
ponujene cene.
7. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, referencah, rokih izvedbe, plačilnih pogojih in opciji ponudbe.
8. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije na Občini Podčetrtek, tel. 063/829-181, kontaktna
oseba Igor Petovar.
9. Kompletne ponudbe z oznako: Ponudba za sanacijo plazu v Občini Podčetrtek
“Sanacija plazu na Gostinci–Toplišek – Ne
odpiraj”, pošljite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Podčetrtek, Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek.
10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Podčetrtek 10. dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov do 10. ure na dan odpiranja ponudb.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Podčetrtek

javni razpis
za ureditev avtobusnega postajališča pri
Šurniku, na cesti R 342, odsek 1265,
Poljana–Šentvid
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
ureditev avtobusnega postajališča pri Šurniku.
3. Razpisna dokumentacija je na vpogled
na Občini Mežica.
4. Približna vrednost razpisanih del je
2,500.000 SIT.
5. Pričetek del bo predvidoma v maju
1997, zaključek del v juniju 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: reference, plačilni pogoji, cena, rok izvedbe.
Ni pogoj, da je najcenejši ponudnik, najugodnejši ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe, ki morajo izpolnjevati določila 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, je potrebno dostaviti ali priporočeno poslati na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, v zaprti ovojnici in z oznako “Ne odpiraj
– prijava na javni razpis”, vsebovati pa morajo tudi naslov ponudnika in naziv objekta.
8. Odpiranje ponudb bo javno in bo v
prostorih Občine Mežica, drugi dan po izteku roka za prijavo, ob 12. uri.
9. O izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.
Ob-1421
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Mežica kot investitor
javni razpis
za prestavitev priključka na lokalno
cesto Mežica–Reht, na cesti Lekše–
Štenge, v dolžini 244 m
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo novega cestnega priključka na lokalno cesto Mežica–Reht v dolžini 244 m.
3. Razpisna dokumentacija je na vpogled
na Občini Mežica.
4. Pribljižna vrednost razpisanih del je
2,500.000 SIT.
5. Pričetek del bo predvidoma v maju
1997, zaključek del v juniju 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: reference, plačilni pogoji, cena, rok izvedbe.
Ni pogoj, da je najcenejši ponudnik, najugodnejši ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe, ki morajo izpolnjevati določila 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, je potrebno dostaviti ali priporočeno poslati na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, v zaprti ovojnici in z oznako “Ne odpiraj

Stran 1666

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 22 – 18. IV. 1997

– prijava na javni razpis”, vsebovati pa morajo tudi naslov ponudnika in naziv objekta.
8. Odpiranje ponudb bo javno in bo v
prostorih Občine Mežica, drugi dan po izteku roka za prijavo, ob 12. uri.
9. O izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Mežica

Št. 145-1/95
Ob-1436
Republika Slovenija Upravna enota Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka, na podlagi 91. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja
potrošnega pisarniškega in
računalniškega materiala
1. Naročnik: Upravna enota Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja za
dobavo potrošnega pisarniškega in računalniškega materiala za potrebe Upravne enote
Škofja Loka za leto 1997.
3. Predvideni rok dobave: postopno v
skladu z naročilom naročnika, fco kupec.
Specifikacija materiala je razvidna iz razpisne dokumentacije, ki se lahko pridobi pri
naročniku.
4. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala za leto 1997 znaša ca. 2,000.000
SIT.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo predložiti naslednje podatke in izjave:
– firmo oziroma ime ponudnika in naslov,
– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,
– odločbo upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– dosedanje reference ponudnika,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega materiala,
– dobavne roke za naročeni material,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo lahko
v času razpisa prevzamejo pri naročniku,
– izpolnjeno prilogo k pogodbi, z navedeno specifikacijo materiala, cenami fco kupec, količinske in druge popuste; cene morajo biti določene v SIT s posebej navedenim prometnim davkom,
– pri sestavi ponudbe je potrebno upoštevati 30-dnevni rok plačila,
– datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– možnost zagotovitve fiksnih cen do
konca leta 1997,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika, dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– izbrati najugodnejšega dobavitelja v
okviru posamezne skupine materiala v razpisni dokumentaciji,
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,
– da v primeru, da izbrani ponudnik odkloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe za dobavo
materiala iz posamezne skupine drugega
najugodnejšega dobavitelja po tem javnem
razpisu,
– da izbere več ponudnikov po predmetnem javnem razpisu, glede na vrsto materiala,

– da ponudb, ki bodo upoštevale predplačilo ali krajše plačilne roke od razpisanega pri izbiri ne bo upošteval.
8. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za dobavo potrošnega pisarniškega in računalniškega materiala” in z opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis”.
Na kuverti mora biti točen naslov ponudnika.
9. Ponudba mora prispeti na naslov: Republika Slovenija Upravna enota Škofja Loka, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka v
10 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu
RS. Šteje se, da je ponudba prispela v roku,
če je prispela na naslov naročnika v roku,
določenem v prejšnjem odstavku.
10. Javno odpiranje ponudb bo 2 dni po
izteku roka ob 8. uri v prostorih načelnika
Upravne enote Škofja Loka, Poljanska 2,
Škofja Loka. Če bo dan po izteku roka iz
9. točke dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi naslednji delovni dan. Ponudniki,
ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
11. Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene z zahtevami razpisa.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi s tem razpisom dobijo
ponudniki v Upravni enoti Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka, na tel. 624-160
int. 272.

Št. 663-05-003/97
Ob-1423
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja na podlagi 1. člena
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov
pravnih storitev v postopkih na drugi
stopnji v zvezi s pravicami iz
zavarovanja za primer brezposelnosti
1. Predmet razpisa je izdelava osnutkov
odločb v zvezi z reševanjem pritožb v postopkih reševanj pravic iz zavarovanj za primer brezposelnosti po opravljenem posvetovanju s pooblaščenim delavcem naročnika. Mesečno je treba izdelati najmanj 50
osnutkov odločb. Plačilo za izdelan osnutek
odločbe znaša 2.650 SIT.
2. Predvidena vrednost del v letu 1997 je
3,000.000 SIT.
3. Merila za izbiro ponudbe so:
– končana pravna fakulteta in opravljen
pravosodni izpit,
– dosedanje izkušnje z delom na področju reševanja pritožbenih zadev.
4. Ponudba na razpis mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– fotokopijo diplome pravne fakultete in
spričevala o opravljenem pravosodnem izpitu,
– reference.
Pisne ponudbe z vso potrebno dokumentacijo in oznako “ Ne odpiraj - ponudba za
javni razpis - reševanje pritožb” je treba
oddati v zaprtih kuvertah na naslov: Republika Slovneija, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.
Ponudbe morajo na gornji naslov prispeti do vključno 25. 4. 1997 do 12. ure. Ponudbe bo po preteku roka odprla komisija
za odpiranje in ocenjevanje ponudb. Nepopolnih in prepozno oddanih vlog oziroma
ponudb komisija ne bo obravnavala in jih
bo ponudnikom vrnila.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana, Kotnikova 5, dne 25. 4. 1997, ob
13. uri, v sejni sobi. Pri odpiranju ponudb
so lahko navzoči le ponudniki ali njihovi
pooblaščeni predstavniki.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v petnajstih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, tel. 061/178-33-65 (Silvo Narobe).
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 145-1/95
Ob-1437
Republika Slovenija, Upravna enota
Škofja Loka, Poljanska c. 2, na podlagi določil zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev za pripravo
strokovnih pravnih mnenj v postopkih
denacionalizacije premoženja
1. Naročnik: Upravna enota Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka.
2. Predmet razpisa je izdelava strokovnih pravnih mnenj v postopkih denacionalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev ter zasebnih gospodarskih podjetij.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.
4. Predvideni čas za izvedbo dela je leto
1997.
5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94), vsebovati morajo nedvoumno navedbo naročnika,
ki mu je ponudba namenjena in naslednje
podatke:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– fotokopija diplome pravne fakultete z
dokazili o opravljenem pravosodnem izpitu
ali fotokopija diplome pravne fakultete s
potrdilom o najmanj 5-letnih delovnih izkušnjah,
– reference ponudnika,
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– izpolnjen vzorec pogodbe, ki ga lahko v
času razpisa ponudnik prevzame na Upravni
enoti Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
– rok plačila najmanj 30 dni po predložitvi mnenja,
– datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnikov:
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– dosedanje reference ponudnika z navedbo opravljenih tovrstnih del in imena
naročnikov,
– strokovna usposobljenost,
– roki izvedbe s poudarkom na kontinuiranem delu,
– lastna računalniška oprema, oziroma
možnost uporabe le-te za izdelavo strokovnih mnenj,
– ugodnosti, ki jih dodatno ponuja ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,
– da ponudb, ki bodo upoštevale predplačilo ali krajše plačilne roke od razpisanega pri izbiri ne bo upošteval,
– da sklene pogodbo za izdelavo strokovnega mnenja za denacionalizacijo različne vrste premoženja z različnimi ponudniki.
8. Ponudba mora prispeti do vključno desetega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, do 14. ure na naslov naročnika.
Ponudbe morajo biti oddane na originalni naročnikovi dokumentaciji in v zapečateni kuverti z oznako in sedežem ponudnika,
z navedbo razpisa “izbira izvajalca za denacionalizacijo” in z opozorilom “Ne odpiraj
– ponudba za javni razpis”.
9. Javno odpiranje ponudb bo dva dni
po izteku roka iz 8. točke tega razpisa ob
10. uri v sobi načelnika Upravne enote Poljanska c. 2, Škofja Loka. Če bo dan iz te
točke dela prost dan, bo odpiranje ponudb
prvi naslednji delovni dan ob isti uri na
istem kraju.
Če ponudniki ne bodo prisotni na odpiranju osebno, morajo imeti eventualni zastopniki s seboj pisno pooblastilo o zastopanju.
10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo opremljene v skladu z
zahtevami razpisa, se ne bodo obravnavale
in bodo vrnjene ponudniku.
11. Ponudniki bodo izbrani na podlagi
meril za izbor iz 6. točke tega razpisa in
kriterijev, podanih v razpisni dokumentaciji
javnega razpisa naročnika. Ponudniki bodo
obveščeni o izbiri v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
12. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v Upravni enoti Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Upravna enota Škofja Loka

– preureditev kuhinje po zahtevah sanitarnega ter zdravstvenega inšpektorja.
3. Okvirna vrednost del je 3,000.000 SIT.
4. Rok pričetka del je 1. 6. 1997.
5. Kuhinjo si je mogoče ogledati od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure.
6. Ponudbe morajo smiselno vsebovati
elemente, ki jih določa 12. člen odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so cena, garancija, fiksnost cen,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
8. Rok za dostavo pisne ponudbe je osem
dni po objavi razpisa na Občino Zreče.
9. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oznako “ponudba za preureditev kuhinje v vrtcu Zreče – Ne odpiraj!”
10. Ponudbe bo obravnavala komisija za
obravnavo ponudb, Občine Zreče.
11. O izboru izvajalca bodo ponudniki
obveščeni v roku osem dni po odpiranju
ponudb.
12. Za vse dodatne informacije se obrnite na tel. 063/762-318 pri ravnateljici Marinki Kovše.
Občina Zreče

6. Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zapečateni kuverti na naslov iz 1. točke
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za projekt
izvedbe kostumov” do 12. maja 1997.
7. Javno odpiranje ponudb bo 14. maja
1997 ob 12. uri na sedežu naročnika v sejni
sobi v tretjem nadstropju.
Cankarjev dom

Ob-1438
Javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev
kuhinje v vrtcu Zreče
1. Naročnik del je Občina Zreče.
2. Predmet razpisa je preureditev kuhinje v vrtcu Zreče:

Ob-1441
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, na osnovi
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 za izvedbo kostumov
1. Naročnik del je Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izvedba kostumov
za hostesno službo CD po idejnem projektu
kostumografke Barbare Stupica. Ponudbe
lahko obsegajo izvedbo celotnega projekta
ali izvedbo dela projekta.
3. Razpisno dokumentacijo (idejne skice, tehnične skice, popis potrebnih materialov in barv, število kostumov s specifikacijo) pooblaščeni predstavniki ponudnikov
dobijo pri Maji Bajželj, vodji hostesne službe, na sedežu naročnika, vsak delovni dan
od 21. do 30. aprila 1997 med 13. in 15. uro,
(telefon: 17-67-137) ob predložitvi potrdila
o plačilu 5.000 SIT za stroške dokumentacije na žiro račun št. 50100-603-41427.
4. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime, naziv in naslov ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– reference ponudnika,
– specifikacije in kvaliteto ponujenih
materialov za izvedbo projekta s cenami,
cene za šivanje posameznih kosov oblačil,
količinske popuste,
– dobavne roke,
– podpisan osnutek pogodbe.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cene in kvaliteta predlaganih materialov za izvedbo,
– reference ponudnika,
– garancija,
– dobavni rok.

Št. 17/97
Ob-1442
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Velenje
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo plazu I.
na lokalni cesti št. 8237 Vinska gora–
Janškovo selo
1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Predmet razpisa je sanacija plazu I. na
lokalni cesti številka 8237 Vinska gora–
Janškovo selo.
3. Predviden rok pričetka del je junij
1997.
4. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
5. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v tajništvu Urada za javne gospodarske službe Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, soba št. 6/IV od 21. 4. 1997 do 24. 4.
1997 od 10. do 13. ure.
Projektna dokumentacija je na vpogled v
tajništvu v enakem času.
6. Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika izvajalca so:
– cenovno ugodnejša ponudba, pri čemer najnižja cena ni merilo za izbor izvajalca,
– plačilni pogoji,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– rok dokončanja,
– opcija ponudbe.
7. Ponudbe morajo biti dostavljene do
7. 5. 1997 do 12. ure v tajništvo Urada za
javne gospodarske službe Mestne občine
Velenje, Titov trg 1 (soba 6/1) “Ponudba za
sanacijo plazu I. na lokalni cesti številka
8237 Vinska gora–Janškovo selo” in “Ne
odpiraj!”.
Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in mora prispeti na naveden naslov najkasneje do roka za oddajo ponudb.
8. Odpiranje ponudb bo javno 7. 5. 1997
ob 13. uri v sejni sobi Urada za javne gospodarske službe Mestne občine Velenje.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva oddaje
ponudb.
Mestna občina Velenje
Urad za javne gospodarske službe
Št. 137/97
Ob-1443
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Servis za protokolarne storitve
Vlade RS – hotel Kokra, Predoslje 39, Kranj
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
objektu hotela Kokra
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1. Naročnik: Servis za protokolarne storitve Vlade RS, Predoslje 39, Brdo pri Kranju.
2. Predmet razpisa: vzdrževalna dela v
hotelskih sobah in hodnikih, ki obsegajo:
I. a) gradbeno obrtniška dela in obnova
instalacij,
b) hotelska sobna oprema v hotelu Kokra na Brdu, Predoslje 39.
Ponudbe so lahko izdelane ločeno ali v
kompletu a in b.
II. Finančna izvedba celotnega projekta.
3. Orietnacijska vrednost vseh del je ca.
95 mio SIT.
4. Roki: pričetek del je 17. 7. 1997, rok
brezpogojnega dokončanja vseh del, navedenih v javnem razpisu pa je 22. 8. 1997.
5. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije in pogojev
investitorja. Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu RS, dne 25. 4. 1997 do
12. ure v hotelu Kokra pri Mileni Žbogar po
predhodnem plačilu zneska v višini 100.000
SIT na žiro račun 51500-637-53797, ki zagotavlja kritje stroškov razpisa. Pojasnila k
razpisni dokumentaciji dobijo ponudniki pri
Mileni Žbogar.
6. Ponudba pod 2/I mora vsebovati:
Splošni pogoji:
a) – naziv firme oziroma ime in točen
naslov ponudnika,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– stanje zadnjih 6 mesecev,
– referenčno listo podobnih del,
– vzorec pogodbe s predračunom in prilogami,
– izobrazbo in ime osebe ali več oseb s
strani izvajalca, ki bo vodila dela na objektu,
– terminski plan napredovanja del z upoštevanjem navedenih rokov pričetka oziroma končanja del.
b) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kompletnost navedb pod 5. in 6. točko,
– strokovnost izvajalcev,
– garancija za vsa razpisana dela za dobo 10 let,
– ponudnik je dolžan zagotoviti veljavnost ponudbenih cen do sklenitve medsebojne pogodbe z investitorjem o izvajanju
del oziroma do pričetka izvajanja del, objavljenih v javnem razpisu,
– eventualno dokončanje del pred 22. 8.
1997,
– možnost brezobrestnega kreditiranja v
maksimalni možni višini, odloga plačila za
dobo 6 mesecev...,
– eventualne druge ugodnosti.
Pripominjamo, da najcenejša ponudba ni
nujno najugodenjša.
c) V enotnih ponudbenih cenah iz javnega razpisa mora biti vključena tudi predhodna izdelava vzorčne sobe (a in b).
7. Ponudba pod 2/II:
– vse informacije so sestavni del razpisnih pogojev.
8. Pisne ponudbe pod 2/I morajo ponudniki dostaviti v zaprti kuverti z ozanko “Javni razpis hotel Kokra – Ne odpiraj!” na naslov Servis za protokolarne storitve Brdo

pri Kranju, Predoslje 39, 4001 Kranj do
23. 5. 1997 do 14. ure.
Pisne ponudbe pod 2/II morajo ponudniki dostaviti v zaprti kuverti z oznako “Javni
razpis – finančna izvedba – Ne odpiraj” na
naslov Servis za protokolarne storitve Brdo
pri Kranju, Predoslje 39, 4001 Kranj do
23. 5. 1997 do 14. ure.
Ponudbe, poslane po pošti so veljavne z
datumom poštnega žiga do vključno 23. 5.
1997 do 24. ure. Ponudbe, oddane na pošto po
tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
9. Razpisna komisija začne z javnim odpiranjem ponudb pod 2/I dne 26. 5. 1997 ob
8. uri v hotelu Kokra, v sobi 04. Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči predstavniki
ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje.
Ponudbe pod 2/II pa se bodo odpirale
dne 27. 5. 1997 ob 8. uri v hotelu Kokra, v
sobi 04.
10. Ponudbe pod 2/I in 2/II, ki ne bodo v
celoti izpolnjevale zahtev razpisnih pogojev, bo komisija smatrala za neveljavne.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje z dnem 2. 6. 1997.
Servis za protokolarne storitve
Vlada RS

10. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah 5. maja 1997 ob 12.
uri.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-1444
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šmarje pri Jelšah
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
parketarskih del in športno opremo
telovadnice ter opremo garderob
telovadnice pri Osnovni šoli Šmarje pri
Jelšah
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za:
– izvedbo parketarskih del,
– dobavo in montažo športne opreme za
telovadnico,
– dobavo in montažo opreme garderob v
telovadnici.
3. Predvidena vrednost razpisanih del je
30,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je julij
1997, rok za dokončanje del je avgust 1997.
5. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe za
posamezna razpisana dela ali za vsa razpisana dela skupaj.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno 10. dne po objavi
vsak delovni dan med 8. in 12. uro na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji.
8. Rok za oddajo ponudbe: 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslov
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za telovadnico”.

Št. 41/97
Ob-1445
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Uprava RS za
jedrsko varnost, ponovno objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev na področju
varnostnih analiz
I. Naročnik: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
II. Predmet razpisa:
1. Izdelava strokovne ocene programa
“Medobratovalni preizkusi, rev. 2 za drugi
desetletni inšpekcijski interval”.
2. Izdelava naloge “Analizator prehodnih stanj NEK - faza III”.
3. Izdelava naloge “Analiza težkih nesreč s programskim orodjem Melcor - faza
III”.
4. Izdelava naloge “Analiza zadrževalnega hrama NE Krško s programskim orodjem Contain”.
5. Izdelava naloge “Povečanje varnosti
NE Krško v primeru izpada električnega napajanja”.
III. Podrobnejši opis in obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani lahko dvignejo po predhodni najavi po tel. 1721-148 (mag. Davor Lovinčič) od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, vsak delovnik od 9. do 12. ure v
sobi št. 254 Uprave RS za jedrsko varnost,
Vojkova 59, Ljubljana.
IV. Ponudniki lahko dostavijo ponudbe
za eno ali več točk razpisa.
V. Orientacijska vrednost del za posamezne točke znaša:
– pod točko 1: 1,300.000 SIT,
– pod točko 2: 7,000.000 SIT,
– pod točko 3: 2,500.000 SIT,
– pod točko 4: 4,100.000 SIT,
– pod točko 5: 1,300.000 SIT.
VI. Rok izvedbe del: 30. 10. 1997.
VII. Ponudbe morajo biti pripravljene v
slovenskem ali angleškem jeziku v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil in
mora vsebovati vse elemente, navedene v
razpisni dokumentaciji.
VIII. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena (op. najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša),
– izvedbeni rok,
– reference in pridobljena praksa na področju jedrske tehnologije, jedrske varnosti
in varnostnih analiz,
– metodologija in tehnologija izvedbe
del,
– program zagotovitve kakovosti,
– opcija ponudbe.
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IX. Ponudbe z vso ustrezno dokumentacijo in oznako:
– pod 1. točko: “Ne odpiraj – Javni razpis za izdelavo strokovne ocene programa
Medobratovalni preizkusi, rev. 2 za drugi
desetletni inšpekcijski interval”,
– pod 2. točko: “Ne odpiraj – Javni razpis za izdelavo naloge Analizator prehodnih
stanj NEK – faza III”,
– pod 3. točko: “Ne odpiraj – Javni razpis
za izdelavo naloge Analiza težkih nesreč s
programskim orodjem Melcor – faza III”,
– pod 4. točko: “Ne odpiraj – Javni razpis za izdelavo naloge Analiza zadrževalnega hrama NE Krško s programskim orodjem
Contain”,
– pod 5. točko: “Ne odpiraj – Javni razpis za izdelavo naloge Povečanje varnosti
NE Krško v primeru izpada električnega napajanja”, je potrebno dostaviti ločeno za
vsako ponudbo v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika, najkasneje do 5. 5. 1997 do 12. ure na Upravo RS
za jedrsko varnost (soba št. 254) Vojkova
59, Ljubljana, ali morajo biti do navedenega roka poslane s priporočeno pošto.
X. Javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 1997
v prostorih Uprave RS za jedrsko varnost,
Vojkova 59, Ljubljana:
– za ponudbe pod točko 1: ob 9. uri,
– za ponudbe pod točko 2: ob 10. uri,
– za ponudbe pod točko 3: ob 11. uri,
– za ponudbe pod točko 4: ob 13. uri,
– za ponudbe pod točko 5: ob 14. uri.
XI. Nepravilno opremljene in nepravočasno prispele ponudbe bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
Uprava RS za jedrsko varnost

nudnik mora zagotoviti instalacijo po standardih Gorenjske banke in prilagojeno konkretnim konfiguracijam delovnih postaj, na
katere se orodja instalirajo.
4. Dobavo in instalacijo štirih mrežnih
strežnikov za PE v naslednji konfiguraciji:
166 Mhz processor, 63 Mb RAM na osnovni plošči, CD enota, disketni pogon 1,44
Mb, 17” barvni monitor, 4 GB diskovnega
prostora, enota za arhiviranje 10 Gb, komunikacijski priključki in kartice. Ponudnik
mora opraviti tudi prenos podatkov in aplikacij ter celoten preklop mreže s starih
mrežnih strežnikov na novo opremo tako,
da delo uporabnikov ne bo moteno in ob
minimalnem angažiranju delavcev Gorenjske banke.
5. Zamenjavo procesorske plošče obstoječima mrežnima strežnikoma na centralni
lokaciji, tako da se pospešita do maksimuma oziroma vsaj do 66 Mhz, ter njuna prestavitev k uporabnikom za delovni postaji.
6. Povečanje št. licenc uporabnikov Novella, ki lahko sočasno delajo v mreži, na
BLW1 na 250 uporabnikov, v poslovnih
enotah pa na 50 uporabnikov. Obenem se
zamenja tudi verzija operacijskega sistema
Novell iz 3.11 na verzijo 4.1., po poslovnih
enotah pa iz Novella 2.11 na Novell 4.1.
Ponudnik mora dobaviti programsko opremo, jo instalirati in zagotoviti prehod s stare
verzije Novella na novo.
7. Izdelavo projekta za:
– predelavo omrežja PC mreže na centralni lokaciji tako, da bo možen vsaj 100
MB prenos (input v mrežni strežnik). Ker
takšna predelava zahteva tudi menjavo
mrežnih kartic, naj se tudi proučijo variante, kjer se lahko ohranijo obstoječe mrežne
kartice v uporabniških PC-jih. Predelava naj
bo takšna, da se lahko isto omrežje koristi
za običajno telefonijo in za vse vrste priključkov računalniške opreme (VT terminali, pc-ji, IBM 4700 terminali, IBM 3270
terminali, bankomati),
– predelavo omrežja PC mreže v vseh
PE analogno predhodni alinei.
Projekt mora vsebovati:
– posnetek stanja z identifikacijo ozkih
grl in kritičnih mest, kjer so potrebne podvojitve opreme in komunikacijskih poti (plačilni promet s tujino, bodoči plačilni promet, itd.) oziroma so potrebne vgraditve drugih mehanizmov za zagotovitev delovanja v
primeru okvar,
– predlog predelave po vseh lokacijah,
– ocena stroškov po posameznih lokacijah,
– terminski plan – relativno na začetek
predelave, za vsako lokacijo posebej,
– načrt zagotovitve nemotenega dela
uporabnikov med predelavo – po lokacijah,
– osnutka tenderja za razpis in pogodbe
z izvajalcem.
8. Ponudniki naj ponudbe dajo v obliki
predloga pogodbe, ki mora za vsako od ponujenih točk iz tenderja vsebovati:
– cene po posameznih komponentah v
SIT z vključenim prometnim davkom,
– garancijski rok najmanj 36 mesecev,
– roke za dobavo, instalacijo in zaključek dela,
– način plačila (plačilo po dobavi),
– za zamudo pri rokih plačilo penalov in
zamudnih obresti za eventualne avanse,

– načine zavarovanja avansov in kvalitete opreme in dela.
Obvezne dikcije so razvidne iz osnutkov
pogodbe, ki smo jih pripravili in so na razpolago v Gorenjski banki.
Ponudbe pošljite v roku treh tednov na
naslov: Gorenjska banka, d.d., Kranj, Bleiweisova 1, Sektor informacijskih sistemov,
4000 Kranj.
Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z oznako “Ponudba mrežnih strežnikov – Ne
odpiraj”.
Merila za izbiro najprimernejšega ponudnika bodo:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporabnikov,
– reference in zanesljivost ponudnika,
– podpora in vzdrževanje,
– cena in plačilni pogoji,
– garancija,
– celovitost ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico do delnega nakupa oziroma da izbora ne opravi.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Za vse informacije in osnutek pogodbe
se lahko obrnete na telefon 064/221-446,
Sektor informacijskih sistemov, Janez Prešern.
Gorenjska banka, d.d., Kranj

Ob-1446
Gorenjska banka, d.d., Kranj objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za posodobitev svoje
PC mreže
Zato prosimo za celovito ali delno ponudbo za:
1. Dobavo in instalacijo dveh mrežnih
strežnikov na lokaciji Kranj, Bleiweisovi 1.
Zahtevana konfiguracija je: vsaj 200 Mhz
processor, 64Mb RAM na osnovni plošči,
disketni pogon 1,44 Mb, 17” barvni monitor, povezava z diskovnim pogonom, komunikacijski priključki in kartice.
2. Dobavo in instalacijo diskovnega pogona za centralne mrežne strežnike: RAID
tehnologija, 32 GB diskovnega prostora, CD
enota, enota za arhiviranje 20 Gb.
Konfiguraciji obeh strežnikov in diskovnega pogona morata omogočati preklop
mreže ob okvari enega strežnika na drugega. Preklop mora biti bodisi avtomatski, bodisi ročen, vendar ročni preklop ne sme zahtevati več kot pol ure dela in to delo mora
biti tako enostavno, da ga lahko opravi operater. Ponudnik mora opraviti tudi prenos
podatkov in aplikacij ter celoten preklop
mreže s starih mrežnih strežnikov na novo
opremo (sedaj en mrežni strežnik ni zrcalna
slika drugega, ampak sta v celoti različna)
tako, da delo uporabnikov ne bo moteno in
ob minimalnem angažiranju delavcev Gorenjske banke.
3. Dobavo in instalacijo 200 licenc za
programska orodja za Word in Excel. Po-

Ob-1448
RTV Slovenija, OE Oddajniki in zveze,
Ljubljana, Kolodvorska 2, kot naročnik,
razpisuje na podlagi uredbe o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 77/96) in v
skladu z določili odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za investicijsko opremo
Predmet razpisa je dobava profesionalnih TV oddajnikov in TV pretvornikov in stojal za TV PTV, FM oddajnika,
združilnikov, antenske opreme, diesel električnega agregata po specifikaciji in
pogojih:
A) Primarna mreža
1. OPC Beli Križ
TV oddajnik-UHF 5kW – 1 kom, združilnik UHF Tx-2x5kW, koaksialni kabel
1,5/8”–20 m, konektorji za kabel 1,5/8” –
6 kom.
Orientacijska vrednost naročila je
ca. 24,500.000 SIT.
2. OPC Beli Križ
FM oddajnik 5kW – 1 kom, frekvenca
96,1 MHz, tehnologija solid state, stereo
koder – 6 kom, RDS koder za 2×3 programe
po tehničnih specifikacijah EBU Tech.
3244-E
FM diplekser v konfiguraciji s 3dB
sklopniki, širokopasovni vhod P = 25kW na
f = 92.0, 94.1, 97.7, 104.3 MHz, selektivno
vhod P = 5kW, f = 96.1 MHz, kabli in
priključki na obstoječi Q-plekser izh. priklj.
D 50E.
Orientacijska vrednost naročila je
ca. 14,000.000 SIT.
B) Sekundarna mreža
1. AOC Sveta Gora
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TV oddajnik-UHF 500 W – 1 kom, združilnik UHF Tx-2x1kW, koaksialni kabel
7/8”-20m, konektorji za kabel 7/8” – 6 kom.
Orientacijska vrednost naročila je
ca. 6,000.000 SIT.
2. VTV Velenje, Laško I-Malič
TV pretvornik-UHF 50W – 2 kom, antenski sistem z naslednjimi elementi: združilnik
UHF Tx, antenski delilniki UHF – 5 kom,
koaksialni kabel 1/2”-60 m, koaksialni kabel
RG213-10 m, konektorji za kabel 1/2” –
20 kom, konektorji za kabel RG213 – 10 kom,
antena osmerec UHF – 9 kom.
Orientacijska vrednost naročila je
ca. 6,750.000 SIT.
3. Stojala za TV pretvornike
36HE – 20 kom.
Orientacijska vrednost naročila je
ca. 1,500.000 SIT.
D) Energija
1. PTV Pečarovci – rezervno napajanje
Diesel električni agregat (DEA) v
zabojniku za zunanjo montažo, nazivna
moč med 60 kVA in 80 kVA, nazivna napetost 3×400/230V, nazivna fekvenca
50Hz, približne dimenzije zabojnika
4000×3500×2400 mm.
Orientacijska vrednost naročila je
ca. 9,000.000 SIT.
Oprema mora ustrezati veljavnim slovenskim pravilnikom oziroma standardom,
ki pa so zajeti v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
se bodo določala po naslednjih kriterijih:
– kvaliteta,
– cena,
– dobavni rok.
Prevzem opreme pri proizvajalcu.
Dobavni rok: do 90 dni.
Dobava: FCO Ljubljana.
Način plačila: 30 dni po prevzemu opreme pri proizvajalcu.
Podatke in pojasnila, potrebne za izdelavo ponudbe lahko zainteresirani ponudniki
dobijo v obliki dokumentacije vsak delovni
dan od dneva objave v Uradnem listu RS pri
Slavku Bajec med 8. in 12. uro (tel.
13-37-324) ali pa osebno na sedežu RTVS
OE Oddajniki in zveze.
Ponudbe morajo prispeti v 30 dneh od
objave javnega razpisa, to je 19. maj 1997
do 10. ure, poštno priporočeno na naslov:
RTV Slovenija OE Oddajniki in zveze, Kolodvorska ulica 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z
oznako: Ne odpiraj – ponudbe št.
1/97-RTVS OZ.
Odpiranje ponudb bo v prostorih RTV
Slovenija, OE Oddajniki in zveze, Kolodvorska ulica 2 (sejna soba 37/5), 30. dan od
dneva objave javnega razpisa, to je 19. maj
1997 ob 12. uri.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku
8 delovnih dni od dneva odpiranja ponudb.
RTV Slovenija – OE Oddajniki in zveze

javni razpis
za izbiro izvajalca za graditev objekta
Prizidek k OŠ Dobrepolje
1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm
35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa župan
Anton Jakopič.
2. Predmet razpisa: je izbira najugodnejšega izvajalca za izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve pri gradnji prizidka k OŠ Dobrepolje,
Videm 80.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je:
Leto 1997 – 100,000.000 SIT,
Leto 1998 – 90,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo del: pričetek del predvidoma junij 1997, dokončanje del avgust
1998. Naročnik ima pravico spremeniti obseg del glede na posamezno leto v skladu z
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– reference s področja razpisanih del,
– ponudbena cena v SIT,
– popolnost ponudbe (vsebina),
– ponudba na “ključ”, fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
Ponudbena cena ni edino in odločujoče
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Investitor si pridržuje pravico, da kljub
izpolnjevanju razpisnih pogojev ne sprejme
nobene ponudbe.
6. Dostava ponudbe
Ponudniki naj ponudbe dostavijo po pošti ali osebno na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje v
zapečatenih kuvertah z oznako: “Ne odpiraj- ponudba za gradnjo prizidka OŠ Dobrepolje”.
Rok za oddajo ponudbe je 20. delovni
dan od objave v Uradnem listu RS do 8.30,
pri čemer se kot delovni dnevi ne štejejo
sobote, nedelje in prazniki.
7. Odpiranje ponudb bo na dan, ki je
določen kot zadnji dan za oddajo ponudb in
sicer v prostorih Občine Dobrepolje ob
9. uri.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo s pripadajočimi projekti dvignejo na sedežu Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, vsak delovni dan od 8.
do 11. ure. Naročnik ima na voljo dva izvoda projektov, katere lahko ponudniki zadržijo maksimalno 4 koledarske dni, nato jih
morajo vrniti naročniku, da bi lahko vsi ponudniki razpolagali s projektno dokumentacijo. Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu
18.000 SIT na ŽR 50130-630-810288.
10. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente,
ki so določeni z razpisno dokumentacijo
Občina Dobrepolje

javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

Ob-1450
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), na podlagi
20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92,
52/92 in 7/93) in na podlagi 36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, 80/94)
Občina Dobrepolje objavlja

Št. 2-0/4/1967-97
Ob-1451
Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
10. člena odredbe o postopku za izvajanje

javni razpis
za izgradnjo medkrajevne povezave
z optičnim kablom Pristava - Kozje
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo medkrajevne povezave z optičnim kablom Pristava - Kozje.
3. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti v roku 7 dni od objave na sedežu investitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Ilič Danijela), telefon
063/421-301.
4. Orientacijska vrednost: 45,000.000
SIT.
5. Predviden rok pričetka del je 1. 6.
1997, predviden rok zaključka del pa je
30. 10. 1997.
6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije investitorja.
7. Investitor si pridržije pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne šteje za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in
projektno dokumentacijo.
8. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo medkrajevne povezave z optičnim kablom Pristava - Kozje”.
9. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje, dne 20. 5. 1997 ob
8. uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo imeti pismena pooblastila za zastopanje. Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.
Telekom Slovenije
Poslovna enota Celje
Št. 347-2/93
Ob-1452
Občina Škofja Loka v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju Občine
Škofja Loka razpisuje na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
modernizacijo lokalnih in krajevnih cest
na območju Občine Škofja Loka ter
mrliške vežice v Stari Loki
I. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Škofja Loka in Krajevne skupnosti v Občini Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: modernizacija in asfaltiranje makadamskih lokalnih, krajevnih
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cest in parkirišč ter mrliške vežice v Stari
Loki.
3. Lokacija: Območje Občine Škofja Loka
4. Velikost objekta:
a) Krajevna skupnost Bukovica - Bukovščica:
– obnova krajevne ceste Spodnja Luša Udečk, dolžine 1450 m, širine 4 m,
– delna obnova in preplastitev lokalne
ceste L 7310 Bukovica-Stirpnik, dolžine
1000 m, širine 3,5 m z razširitvijo krivin,
– obnova krajevne ceste Spodnja Luša-Tavčar, dolžine 700 m, širine 4 m,
– sanacija usada v vasi Pozirno,
– asfaltiranje krajevne ceste Knape-Hudi Laz, dolžine 500 m, širine 3 m z razširitvijo krivin,
– priprava in asfaltiranje krajevne ceste
Spodnja Luša-Nornovc, dolžine 650 m, širine 3 m,
– obnova krajevne ceste Sitar-Strehar-Hribovc, dolžine 1030 m, širine 4 m.
b) Krajevna skupnost Stara Loka-Podlubnik:
– sanacija usada nad domačijo Srednik,
– ureditev parkirnega prostora Crngrob,
– asfaltiranje krajevne ceste na Križni
gori, odcep “Močile-Cavrn”, dolžine 500 m,
širine 2,7 m,
– asfaltiranje krajevne ceste v Sredniški
grapi, dolžine 500 m, širine 3 m,
– ureditev parkirišča v Podlubniku,
– popravilo krajevne ceste Virlog pot do
Lenhča,
– ureditev križišča ceste Partizanska cesta-Groharjevo naselje,
– ureditev krajevne ceste R 314 - Vešterski mlin v makadamu, dolžine 445 m,
širine 3,5 m,
– asfaltna preplastitev ceste skozi Staro
L. od Dolenca do Rihtarja dolžine 500 m,
širina 6 m,
– izgradnja mrliške vežice s parkiriščem
v Stari Loki.
c) Krajevna skupnost Sveti Duh:
– asfaltiranje krajevne ceste ob Železnici dolžine 650 m, širine 3,2 m,
– obnova krajevne ceste v Grencu, dolžine 67 m, širina asfalta 2,5 m,
– obnova krajevne ceste Virmaše-Ozarc,
dolžine 208 m, širina asfalta 2,9 m,
– obnova krajevne ceste v Formah, dolžine 80 m, širina asfalta 3 m.
d) Krajevna skupnost Trata:
– priprava in asfaltiranje krajevnih cest
v vasi Pungert, dolžine 150 m + 70 m +
50 m + 130 m + 35 m + 22 m + 30 m +
150 m + 100 m, širine 3,5 m,
– priprava in asfaltiranje krajevne ceste
v vas Draga dolžine 160 m, širine 3 m,
– širitev lokalne ceste L 7345 Lipica-Gosteče, odsek Most preko Sore-Gosteče dolžine 450 m, širine 1 - 1,5 m,
– priprava in asfaltiranje lok. ceste
L 4706 odsek Pungert-Gosteče dolžine
1000 m, širine 5 m,
– ureditev parkirišča Frankovo naselje,
– ureditev avtobusnega postajališča pri
Osnovni šoli Cvetko Golar na Trati.
e) Krajevna skupnost Škofja Loka-mesto:
– obnova v makadamu krajevne cest Kožuh-kamnolom Lipnik, dolžine 1700 m, širine 4 m,

– sanacija škode po neurju na krajevni
cesti Bodoveljska grapa-Presečnik,
– sanacija plazu pri domačiji Brnih in
izdelava ceste v dolžini 200 m, širine 4 m,
– sanacija usada na krajevni cesti Hrastnica-Sv. Andrej.
f) Krajevna skupnost Zminec:
– obnova krajevne ceste Sopotnica-Špeglič, dolžine 500 m, širine 4 m,
– obnova krajevne ceste Zminec-Sv. Petra Hrib, dolžine 1000 m, širine 4 m,
– sanacija plazu na cesti Zminec-Sv. Petra Hrib,
– obnova krajevne ceste Pot na Planino
II. Faza, dolžine 126 m, širina 4 m,
– asfaltiranje lokalne ceste L 7312 Podpurfelca-Breznica in odseka v vas Gabrovo
v skupni dolžini 2150 m, širina asfalta 4 m
in 3 m.
g) Krajevna skupnost Log:
– obnova in razširitev lokalne ceste
L 7320 Log-Gabrška gora, dolžine 799 m,
širine 4,8 m,
– asfaltiranje in ureditev lokalne ceste
L 7321 Visoko pri Poljanah-Črni vrh, odsek
Krnišnik- Peskokop dolžine 1095 m, širine
4,5 m,
– asfaltiranje in ureditev lokalne ceste
L 7321 odsek Peskokop- Križišče Dol, dolžine 1300 m, širine 4,5 m.
h) Krajevna skupnost Luša-Lenart:
– obnova krajevne ceste Zgornja Luša-Mel dolžina 230 m, širine 3,80 m,
– obnova krajevne ceste Luša-Rantovše
dolžine 500 m, širine 4 m,
– obnova krajevne ceste Luša-Dragobačk
dolžine 1065 m, širine 4 m.
i) Krajevna skupnost Reteče-Gorenja
vas:
– izgradnja meteornega kanala,
– obnova krajevne ceste ob progi dolžine 300 m, širine 4 m.
j) Krajevna skupnost Kamnitnik:
– izgradnja podpornega zidu na Partizanski cesti pri hiši Homan,
– obnova Partizanske ceste dolžine , širine 5 m,
– obnova Potočnikove ceste dolžine , širine 4 m,
– izgradnja pločnika ob Šolski ulici.
5. Predvideni rok gradnje:
Pričetek gradnje objektov je predvidoma
15. maj 1997, rok dokončanja 15. oktober
1997, razen za izgradnjo mrliške vežice, kjer
naj ponudniki določijo rok dokončanja.
II. Pogoji za udeležbo:
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del za vse objekte ali za posamezen objekt.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 10. člen odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
3. Ponudbene cene in vrednosti se vpisujejo v originalni popis oziroma kopijo popisa s količinami. Če ima ponudnik pripombo
na originalni popis, naj svoje pripombe oziroma predloge napiše kot varianto izvedbe
v posebni prilogi. Ponudbeno ceno za izgradnjo mrliške vežice naj ponudniki dajo
tudi variantno po sistemu “ključ v roke”.
III. Posebni pogoji:
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela
po svoji ponudbi pravilno, solidno in kvali-

tetno, in to vse v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami.
2. Za vse materiale in elemente je prevzemnik dolžan naročiti preiskave kvalitete
pri za to usposobljeni ustanovi ter dostaviti
investitorju originalne ateste.
3. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost za vsa izvršena dela. Daljši
garancijski rok od zakonsko določenega lahko ponudnik ponudi v svoji ponudbi.
4. Investitor si predržuje pravico določiti eventualno manjši ali večji obseg del od
razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.
5. Ponudnik mora k ponudbi predložiti
tudi reference pri izvajanju takih in podobnih del.
IV. Finančni pogoji
Okvirna cena za izvedbo vseh razpisanih
del znaša 190,000.000 SIT.
Izvedba del oziroma sklepanje pogodbe
je pogojena še s sklepi posameznih organov, prav tako pa ni znana dinamika dotoka
sredstev, zato mora ponudnik upoštevati naslednje pogoje:
– ponudba naj obsega absolutno fiksne
cene. Soinvestitorji bodo zagovili 20% 40% avansa ob sklenitvi pogodbe, ostala
vrednost del se obračunava po situacijah, s
tem da bosta situacijo plačala soinvestitorja
v 15 dneh po potrditvi, vsak v deležu investiranja,
– opcija ponudbe je 1. junij 1997,
– eventuelna dodatna in več dela se obračunajo po cenah iz ponudbe, če je vrednost
del prekoračena do 10% pogodbenih del.
V. Končna določila:
1. Investitor bo pri izboru najugodnejšega ponudnika upošteval naslednje kriterije
in merila:
a) Najnižja ponudbena cena za vse razpisane objekte. Kolikor bodo podane ponudbe za posamezne objekte, tudi najnižje
ponudbene cene za posamezne objekte.
b) Reference ponudnikov.
c) Druge ponudbene ugodnosti (daljši
rok plačila....).
2. Rok za oddajo ponudbe je 7. maj 1997
do 12. ure na naslov: Občina Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
3. Odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Občine Škofja Loka v mali sejni sobi
Poljanska cesta 2, Škofja Loka dne 7. maja
1997 ob 12.15.
4. Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni najkasneje 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Ponudba mora biti v posebnem ovitku, zapečatena in označena: “Ne odpiraj,
ponudba za modernizacijo cest.”
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Občini
Škofja Loka, soba št. 4/I, oziroma na telefonsko številko: 064/624-190 ali 624-050
interna 204.
Občina Škofja Loka
Št. 15/97
Ob-1453
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Zavod za šport Maribor, Vita Kraigherja 8
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javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
investicijskih del na objektu atletskega
stadiona ŽŠD Maribor, Engelsova 6,
Maribor
1. Naročnk: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Zavod za šport, Vita Kraigherja 8, Maribor.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje gradbenih in
obrtniških del na atletskem stadionu ŽŠD
Maribor, Engelsova 6, Maribor.
3. Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje in posebne pogoje, ki so priloga razpisne dokumentacije. Ponudniki s tem izražajo svoj pristanek, da bodo v primeru, če so

kot najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje razpisanih del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po načelu “funkcionalni
ključ v roke”.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave tega razpisa
dalje do vključno petega delovnega dne po
objavi, vsak delovnik med 8. in 12. uro na
sedežu Železničarskega športnega društva
Maribor, Ljubljanska 4/I, Maribor.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije za izdelavo ponudbe pri predsedniku društva ŽŠD Maribor Jožetu Antolincu, tel.
303-284, 102-213.
5. Predmet razpisa, orientacijska vrednost del ter lokacija zgradb so podani v
naslednjem seznamu:

Ob-1460
Občina Cerknica na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), 36. čl. zakona o financiranju Občin
(Ur. l. RS, št. 80/95) in določil 91. čl. zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96)
objavlja
javni razpis
za rekonstrukcijo lokalnih in
nekategoriziranih cest ter javnih površin
na območju Občine Cerknica v letu 1997
1. Investitor: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokalnih in nekategoriziranih cest ter javnih površin na območju Občine Cerknica v letu
1997 in sicer:
2.1. Lokalne ceste:
2.1.1. L4-2417 Cajnarje–Lovranovo, v
dolžini 2700 m, orientacijska vrednost del
22,700.000 SIT,
2.1.2. L4-2423 Cerknica–Brezje–Begunje, v dolžini 2000 m, orientacijska vrednost del 14,000.000 SIT;
2.1.3. L4-2406 Žerovnica–Podšteberk, v
dolžini 2000 m, orientacijska vrednost del
12,000,00 SIT.
2.2. Nekategorizirane ceste:
2.2.1. Cajnarje–Kremenca, v dolžini
1500 m, orietnacijska vrednost del
8,600.000 SIT,
2.2.2. Cajnarje–Štukljeva vas–Hribljane–Pirmane, v dolžini 3.300 m, orientacijska vrednost del 19,800.000 SIT,
2.2.3. Partizanska cesta v naselju Cerknica, v dolžini 240 m, orientacijska vrednost del 7,000.000 SIT,
2.2.4. Poti v naselju Dolenje jezero, v
dolžini 1500 m, orientacijska vrednost del
7,500.000 SIT;
2.3. Javne površine:
2.3.1. Javne površine ob pokopališču v
naselju Cerknica, v površini 2000 m2, orientacijska vrednost del 3,200.000 SIT,
2.3.2. Javne površine ob pokopališču v
naselju Rakek, v površini 1600 m2, orietnacijska vrednost del 2,900.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost vseh del: ca.
97,700.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je 1. 6. 1997,
dokončanje 1. 11. 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki,
možnost in pogoji kreditiranja.
6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– možnost in pogoji kreditiranja.
7. Investitor si zadržuje pravico, da sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
8. Investitor si zadržuje pravico izbire
enega ali več izvajalcev v kolikor izpolnjujejo pogoje javnega razpisa.
9. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na Občini Cerknica, Cesta 4.
maja 53, Cerknica. Vsa dodatna pojasnila

Športni objekt

Vrsta del

1. Atletski stadion Engelsova 6, Maribor

garderobe, sanitarije,
klubski prostori

Orientacijska vrednost

7,000.000 SIT

6. Predviden rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
7. Merila za izbiro najugodnejših izvajalcev so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– reference,
– cena,
– roki.
8. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
Valutne in podobne varovalne klavzule ne
bomo upoštevali.
9. Ponudbe za razpisno delo je potrebno
oddati najkasneje v desetih koledarskih dneh
od objave v Uradnem listu RS, do 14. ure,
na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Zavod za šport, Vita Kraigherja 8,
Maribor.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj” in navedbo investicijska dela.
10. Javno odpiranje ponudb bo 6. maja
1997 ob 9. uri v prostorih Zavoda za šport,
Ul. Vita Kraigherja 8. O morebitnih spremembah bodo ponudniki pravočasno obveščeni.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
12. Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi morebitnega likvidnostnega pomanjkanja sredstev ne sklene pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma sklene pogodba
za obseg del v višini razpoložljivih sredstev.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Št. 18/97
Ob-1454
Občini Ig in Škofljica, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93), odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
objavljata

– dokazilo o registraciji,
– vrednost del,
– fiksnost cen,
– reference,
– plačilni pogji,
– rok izdelave.
7. Investitor si pridržuje pravico, da sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
8. Ponudniki lahko dobijo razpisno gradivo na P.U.Z. d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana, tel.: 1686-125, faks: 1686-102.
9. Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj – izgradnja VH 50m3
Klada.
10. Rok za dostavo ponudbe je 6. 5. 1997
do 12. ure osebno na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti pravočasno do razpisanega roka.
11. Odpiranje ponudb bo 6. 5. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Škofljica.
12. Predstavnik ponudnika mora komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Občina Škofljica
Občina Ig

javni razpis
za izgradnjo vodohrana VH 50m3 Klada
– v naselju Klada v KS Želimlje
1. Investitor: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica in Občina Ig, Ig 72, Ig.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodohrana
VH 50m3 Klada v naselju Klada za vas
Klada v Občini Škofljica in vas Sarsko v
Občini Ig (gradbena + montažna dela) in
obnova primarnega voda od tč. 26-30, od tč.
30-37 in od tč. 30-41 (PE-2-110/10).
3. Orietnacijska vrednost: 14,900.000
SIT.
4. Predviden pričetek del: 1. 7. 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe in garancija.
6. Ponudba mora vsebovati:
– podpisane in žigosane razpisne pogoje,
– ponudbo izdelano na žigosanem popisu del,

Št. 22 – 18. IV. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1673

daje Samo Mlinar inž. grad. ali Janez Sterle
inž. grad. na tel. št. 061/793-313, int. 38, od
7. do 15. ure.
10. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Cerknica, C. 4 maja 53, 1380 Cerknica ali
jih dostavite v sprejemno pisarno Občine
Cerknica.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo cest v letu 1997”. Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1997 ob 12. uri v pisarni
župana Občine Cerknica.
11. Predstavnik ponudnika mora komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Občina Cerknica

Ob-1469
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Carinska uprava Republike Slovenije
ponovni javni razpis
za izvedbo preventivnih zdravstvenih
pregledov
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov za 660 delavcev
Carinske uprave Republike Slovenije po naslednjih lokacijah: Celje, Dravograd, Ilirska
Bistrica, Jesenice, Koper, Murska Sobota,
Nova Gorica, Novo mesto, Sežana, Tolmin.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
eno, več ali vse razpisne lokacije.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma po podpisu pogodbe,
predvidoma 1. 6. 1997. Dela se bodo izvajala do 31. 12. 1997, z možnostjo podaljšanja
za eno leto pod enakimi pogoji.
Obseg preventivnih zdravstvenih pregledov in terminski plan izvedbe sta razvidna
iz razpisne dokumentacije.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v ponudbo – manjkajoča zahtevana dokazila in manjkajoči podatki bodo tolmačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zahtev oziroma jih ne sprejema;
– ponudnik sprejema pogodbo brez zadržkov, kar potrdi s podpisom vzorca pogodbe;
– ponudnik ima sredstva, znanje in izkušnje za izvedbo razpisanih del;
– ponudnik lahko z navedbo referenc potrdi opravljanje preventivnih zdravstvenih
pregledov v preteklih treh letih;
– oddaljenost ponudnika od razpisanih
lokacij naročnika;
– ponudbena cena z vsemi elementi, ki
vplivajo na – za naročnika – končno ceno
storitve (potnimi stroški delavcev naročnika, dnevnicami delavcev naročnika itd.).
Merila so navedena po padajočem vrstnem redu glede na pomen v postopku ocenjevanja ponudb.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmartinska 130 (VII. nadstropje, soba 709) v
Ljubljani, od 21. 4. 1997 do 9. 5. 1997, vsak
delovnik od 9. do 11. ure.
7. Ponudba mora biti poslana priporočeno do vključno 12. 5. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana, (VII. nadstropje, vložišče – soba 709).
Pri priporočenih pošiljkah se bo kot čas
vložitve ponudbe upošteval čas prispetja pošiljke na naslov naročnika.
8. Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno ozna-

ko: “Ne odpiraj – ponudba za ponovni javni
razpis za izvedbo preventivnih zdravstvenih pregledov”. Na hrbtni strani mora biti
naslov ponudnika.
9. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1997, ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstropje, na Šmartinski 130 v Ljubljani. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo komisiji za
odpiranje ponudb predložiti pisna pooblastila za zastopanje.
Nepravilno opremljene in prepozno vložene ponudbe bo komisija za odpiranje izločila kot neveljavne in jih neodprte vrnila
ponudnikom. Naročnik ima pravico izločiti
vse ponudbe, če ugotovi, da nobena ne ustreza razpisu.
10. Ponudniki bodo obveščeni o odločitvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
11. Vse informacije dobijo ponudniki na
Carinski upravi Republike Slovenije, pri
Boštjanu Kancu, tel. 061/140-10-44, int.
28-34, vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 013-1/97
Ob-1468
Na podlagi določil odredbe za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Občina Kanal ob Soči objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
vhodne avle in sanitarij na objektu
Kulturni dom Deskle
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za rekonstrukcijo dela objekta: gradbena,
obrtniška dela ter strojno in električno instalacijska dela za prenovo vhodne avle in
sanitarij v objektu Kulturni dom Deskle,
Srebrničeva 18.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med 8. in 14.
uro na tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, Kanal. Informacije lahko dobite na telefon: 065/51-700.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
13 mio SIT.
5. Rok izvedbe del: predviden pričetek
del je 15. 6. 1997, rok dokončanja del 15. 9.
1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca so navedena v razpisnih pogojih, ki so
sestavni del ponudbene dokumentacije.
7. Ponudnik mora ponudbi predložiti
potrjene razpisne pogoje in navesti, da z
njimi v celoti soglaša in da bodo sestavni
del pogodbe, katero bo sklenil z naročnikom.
8. Ponudba mora vsebovati elemente po
12. členu odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93).
9. Ponudbe morajo biti oddane po pošti
ali prenešene v tajništvo Občine Kanal ob
Soči v zaprtih kuvertah z označbo “Ne odpiraj – ponudba, Kulturni dom Deskle” do
20. 5. 1997, najkasneje do 12. ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo 20. 5.
1997 ob 12.30 v sejni sobi Občine Kanal ob
Soči. Predstavniki ponudnikov morajo pri
odpiranju ponudb predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 14 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Kanal ob Soči

Št. 6/97
Ob-1471
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavljata Ministrstvo za šolstvo in šport
Republike Slovenije, Župančičeva 6, Ljubljana in Univerza v Ljubljani – Fakulteta za
farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana, naslednji
javni razpis
za izbiro dobavitelja laboratorijske in
raziskovalne opreme za nadomestni
prizidek k stavbi Univerze v Ljubljani,
Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7,
Ljubljana
I. Splošni podatki
1. Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport in Univerza v
Ljubljani – Fakulteta za farmacijo.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža
laboratorijske in raziskovalne opreme.
3. Lokacija: Ljubljana, Aškerčeva 7.
4. Vsebina razpisne dokumentacije:
– dispozicija opreme,
– popis opreme,
– posebni pogoji.
5. Orientacijska vrednost del znaša
135,000.000 SIT.
6. Predvideni rok dobave in montaže je
predvidoma 7. november 1997, potrebni podatki za gradnjo 30. 6. 1997.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik mora ponuditi dobavo in
montažo vseh razpisanih del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
pravilnik o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85).
3. Ponudbene cene in vrednosti se vpisujejo v originalni popis s količinami in priloženo rekapitulacijo del. Računske napake
gredo v škodo ponudnika.
4. Vsak ponudnik mora podati pisno izjavo, da je seznanjen s projektno dokumentacijo, ki jo prejme kot razpisno gradivo na
PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring,
Ziherlova 2, Ljubljana.
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III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela
v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi
navodili in normami.
Ponudnik bo sodeloval in usklajeval dobavo in montažo opreme z izvajalci gradbenih in instalacijskih del.
2. V svoji ponudbi naj ponudnik posebej
navede vrsto garancije. Investitor si pridržuje pravico, da v primeru potrebe zahteva
dopolnitev ponudbe.
3. Investitor si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na dotok proračunskih sredstev.
4. Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi reference zadnjih dveh let za izvajanje
takšnih in podobnih del, dokumente o boniteti poslovanja.
5. O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšim ponudnikom pred sklenitvijo pogodb.
IV. Finančni pogoji
1. Okvirna cena vseh razpisanih del je
135,000.000 SIT.
2. Vsa dela se bodo izvajala po sistemu
“funkcionalni ključ v roke”.
Obračunavala se bodo na podlagi začasnih in končne situacije. Predplačil – avansov ni!
3. Rok plačila mesečnih situacij je 60 dni
po njeni potrditvi (navodilo o izvrševanju
proračuna Ur. l. RS, št. 13, z dne 1. 3. 1996).
V. Splošni pogoji
1. Ponudnik lahko prevzame razpisno
gradivo od dneva razpisa do vključno sedmega dne po objavi v Uradnem listu RS
oziroma do 25. 4. 1997 na PRO’55, Biro za
projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2, s tem, da morajo biti do
tega roka (s priloženim dokazilom o plačilu) na žiro račun PRO 55, št.
50101-601-57273 plačana materialna – nepovratna sredstva za stroške prejetega razpisnega gradiva v višini 30.000 SIT.
VI. Obseg in vsebina ponudbe ter merila
za izbor:
1. Vsebina ponudbe:
a. ime in naslov ponudnika,
b. usposobljenost ponudnika za izvajanje ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju, matična številka, davčna številka,
c. reference zadnjih dveh let,
d. roki,
e. cena (najnižja ni pogoj za izbiro),
f. boniteta BON1 in BON2 oziroma
BON3 (ne starejši od 30 dni),
g. dokazilo o sposobnosti prevzema vseh
razpisanih del,
h. garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbe,
i. podpisani posebni pogoji,
j. osnutek pogodbe,
k. navedba in naslov kontaktne osebe,
l. opcija ponudbe.
2. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a. popolnost ponudbe,
b. najugodnejši rok za dokončanje del,
c. najugodnejši finančni pogoji,
d. cena za izvedbo razpisnih del, valutne
in podobne varovalne klavzule ne bomo
upoštevlai,

e. najugodnejši garancijski roki za izvedena dela,
f. reference,
g. zagotovljen servis in njegove reference,
h. investitor ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika za najugodnejšega,
i. investitor bo pri izboru upošteval samo ponudbe izdelane po sistemu “funkcionalni ključ v roke”,
j. podpisani posebni pogoji,
k. opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
3. Rok za oddajo ponudbe:
Vse ponudbe morajo prispeti na naslov
PRO’55, Biro za projektiranje in inženiring
do 19. maja 1997 do 11. ure. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z napisom
“Ponudba – ne odpiraj”.
4. Odpiranje ponudb se bo vršilo dne
19. 5. 1997 ob 12. uri na PRO’55, Biro za
projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana,
Ziherlova 2.
5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
zakonitem roku.
6. Vse podrobnejše informacije se lahko
dobi na PRO’55, Biro za projektiranje in
inženiring, d.o.o. na tel. 061/216-143 – Majda Steiner.
Ministrstvo za šolstvo in šport.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Inštitut za metalne konstrukcije

Št. 131
Ob-1472
Inštitut za metalne konstrukcije, Mencingerjeva 7, Ljubljana objavlja
javni razpis
za nakup merilca trdote po Vickersu
1. Naročnik: Inštitut za metalne konstrukcije, Mencingerjeva 7, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je merilec trdote po
Vickersu s standardnim priborom:
– za široko območje meritev trdot,
– z možnostjo shranjevanja parametrov,
– z možnostjo statističnega izračunavanja,
– z možnostjo printanja rezultatov meritev,
– z možnostjo avtomatskega preskušanja,
– z možnostjo meritev trdot različnih dimenzij vzorcev.
3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– natančno specifikacijo opreme,
– končno tolarsko ceno s prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– dobavni in garancijski rok,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ustreznost tehničnih karakteristik, cena, kvaliteta, plačilni pogoji, garancijski rok, dobavni rok, pogoji vzdrževanja,
druge posebne ugodnosti ponudnika.
5. Ponudbo z oznako: “Ponudba za merilec trdote po Vickersu – Ne odpiraj!” morajo ponudniki oddati v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Inštitut za
metalne konstrukcije, Mencingerjeva 7,
1001 Ljubljana in sicer poštno priporočeno
ali osebno v tajništvu na istem naslovu.
6. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb ob
11. uri, v sejni sobi inštituta.

Ob-1470
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za znanost in tehnologijo Ljubljana
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del za
objekt Dom podiplomcev in gostujočih
profesorjev ter vmesnega garažnega dela
v Ljubljani, zazidalno območje B1/2/2 –
Kardeljeva ploščad
1. Naročnik del je Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
pripravljalna in gradbena dela za objekt
Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev ter vmesnega garažnega dela na lokaciji
v Ljubljani, zazidalno območje B1/2/2 –
Kardeljeva ploščad:
– Dom podiplomcev, skupne bruto površine – 10.500 m2,
– Vmesni garažni del, skupne bruto površine – 3100 m2 .
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave v Uradnem listu RS dalje, do vključno petega dne po objavi – vsak delovni dan
med 8. in 10. uro na Smelt International,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160 pri Marti Gregorčič Štok. Dodatne informacije dobite pri
Mirotu Benuliču (tel. 061/378-512).
Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo
na podlagi predhodne predložitve dokazil o
vplačilu 20.000 SIT nepovratnih sredstev
za stroške razpisa, ki jih ponudnik nakaže
na žiro račun 50105-601-85887.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
450,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je 1. avgusta 1997, dokončanja del pa 1. februarja
1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena ponudbe,
– plačilni pogoji,
– reference,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe.
7. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosti firme,
– dokazila o registraciji podjetja,
– vzorec pogodbe,
– bonitetne obrazce (BON1, BON 2),
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in z razpisnimi
pogoji. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
9. Rok za oddajo ponudb je do 19. maja
1997 do 12. ure na naslov Smelt International d.d., Ljubljana, Dunajska 160, soba 322,
Kremžar.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z označbo “Za razpis – ne odpiraj!”.
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10. Javno odpiranje ponudb bo 19. maja 1997
on 13. uri na Smelt International d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, v sejni sobi 1. nadstropja.
11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju morajo predložiti pisno pooblastilo.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
Po pooblastilu Ministrstva za znanost
in tehnologijo Ljubljana
SMELT International, d.d. Ljubljana

Št. 1459
Ob-1456
Na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) župan Občine Železniki objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Železniki
1. Župan Občine Železniki objavlja razpis
za zbiranje ponudb za pridobitev najugodnejših ponudnikov za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu 1997/98.
2. Seznam razpisanih relacij:

podlagi meril, ki so: ponudbena cena, kvaliteta vozil, plačilni pogoji, izkušnje pri prevozu šolskih otrok, druge ugodnosti ponudnika.
Pridržujemo si pravico spremembe relacij in voznega reda.
Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru odstopa izbranega najugodnejšega ponudnika ali ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti takoj prekinemo pogodbo in povabimo k podpisu za storitve opravljanja prevozov drugega najugodnejšega ponudnika
po tem javnem razpisu.
8. Odpiranje ponudb bo v torek, 6. 5.
1997 ob 12. uri v veliki sejni sobi Kulturnega doma v Železnikih, Trnje 39.
Ponudniki bodo o izboru pismeno obveščeni v 15 dneh od dneva odločitve na
občinskem svetu. Vse informacije v zvezi z
razpisom lahko dobite na Osnovni šoli Železniki in Občini Železniki.
Občina Železniki

št. relacija

1. Zabrekve-Selca
2. Zabrekve-ŽeleznikiZabrekve
3. Kališe-SelcaŽelezniki-Kališe
4. Lajše-SelcaŽelezniki-Lajše
5. Golica-SelcaŽelezniki-Golica
6. Dolenja vas-SelcaŽelezniki-Dolenja vas
7. Ojstri Vrh, SmolevaŽelezniki-Ojstri Vrh
8. Martinj VrhŽelezniki-Martinj Vrh
9. Potok-ŽeleznikiPotok
10. Davča-ŽeleznikiDavča
11. Danje-ŽeleznikiDanje
12. Zali Lig-Železniki
13. Dražgoše-ŽeleznikiDražgoše
14. Prtovč, PodlonkŽelezniki-Prtovč
15. Javorjev rob-GraparOŠ Davča-Javor rob
16. OŠ Davča-PodgrivarOŠ Davča
17. Dražgoše-ŽeleznikiŠk. Loka-Dražgoše***

št. otrok

št. km

prihod*

12

12

7.45

odhod**

7

44

do 7.00

13.10

4

34

do 7.00

13.10

11

34

do 7.00

13.10

7

36

do 7.00

13.10

86

48

do 7.00
do 7.45

13.10
12.25

/

21

26

do 7.00

12.25

32

44

do 7.00

12.25

19

58

do 7.00

12.25

17

72

do 7.00

12.25

27
20

76
14

do 7.00
do 7.45

12.25
/

49

28

do 7.00

13.10

17

36

do 7.00

12.25

7

40

do 7.55

12.10

2

20

do 7.55

12.10

12

92

7.10

13.10

* prihod na končno postajo
** odhod s končne postaje
*** prevoz učencev na OŠ Jela Janežiča Šk. Loka-šola s prilagojenim programom

3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojim ali najetim vozilom. Svoje
storitve morajo nuditi kvalitetno in v skladu
s cestnoprometno zakonodajo.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponudnika,
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za dejavnost prevoza oseb,
– relacijo, za katero se prijavlja,
– podatke o prevoznem sredstvu,
– bruto ceno polnega prevoženega km
glede na konfiguracijo terena, oziroma izhodiščno bruto ceno šolske vozovnice v okviru javnega prevoza oseb v prostem in linijskem cestnem prometu,
– strukturo cene,

– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
Ponudniki oddajo ponudbe za vsako relacijo posebej.
5. Ponudniki, ki bodo sodelovali, naj svojo vlogo, v kateri bodo podani odgovori na
zgoraj navedene zahteve, pošljejo v zaprtih
ovojnicah. Ponudba mora biti obvezno
opremljena z označbo na ovojnici: “Ne odpiraj, ponudba za prevoze otrok 1997/98”.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: “Občina Železniki, Trnje 20, 4228 Železniki”.
Ponudbe je potrebno oddati osebno ali poslati priporočeno po pošti.
7. Izbiro najugodnejših ponudnikov bo
opravila razpisna komisija za prevoze osnovnošolskih otrok Občine Železniki na

Ob-1457
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja
javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti
za dobavo in montažo pohištvene in
ostale opreme za potrebe službenih
stanovanj na različnih lokacijah po
Sloveniji
1. Predmet razpisa je dobava in montaža
pohištvene in ostale opreme za službena stanovanja na različnih objektih.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 20,000.000 SIT.
3. Predvideni rok dobave z montažo je
30 dni po sklenitvi pogodbe.
4. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb vlade, Ljubljana, Gregorčičeva 27a pri Alenki Kožuh, tel.
061/1785-228 vsak delovni dan od 9. do 11.
ure.
5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisanimi pogoji naročnika.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovoma naročnika in ponudnika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!” je 8. 5. 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 četrtek,
8. 5. 1997 ob 10. uri v sejni sobi Servisa
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skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna pooblastila.

1. Investitor: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica.
2. Predmet razpisa: dograditev mrliške
vežice v naselju Cerknica.
3. Orientacijska vrednost vseh del:
ca. 6,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je 12. 5. 1997,
dokončanje v 30 dneh.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki,
možnost in pogoji kreditiranja.
6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– možnost in pogoji kreditiranja.
7. Investitor si zadržuje pravico, da sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
8. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumnetacijo na Občini Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica. Vsa dodatna pojasnila
daje Samo Mlinar, inž. grad. ali Janez Sterle
inž. grad. na tel. št. 061/793-313, int. 38, od
7. do 15. ure.
10. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe pošljite na naslov: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica ali jih
dostavite v sprejemno pisarno Občine Cerknica.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – dograditev mrliške vežice v naselju Cerknica”. Javno odpiranje
ponudb bo 30. 4. 1997 ob 12. uri v pisarni
župana Občine Cerknica.
11. Predstavnik ponudnika mora komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Občina Cerknica

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 izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.

Ob-1458
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
dobavo in montažo pohištvene in ostale
opreme za službena stanovanja v
objektu B 10 Bežigrajskega dvora
1. Predmet razpisa je dobava in montaža
pohištvene in ostale opreme za službena stanovanja na Peričevi 31 v Ljubljani.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 9,000.000 SIT.
3. Predvideni rok dobave z montažo je
20 dni po sklenitvi pogodbe.
4. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb vlade, Ljubljana, Gregorčičeva 27a pri Alenki Kožuh, tel.
061/1785-228 vsak delovni dan od 9. do 11.
ure.
5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisanimi pogoji naročnika.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovoma naročnika in ponudnika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!” je 8. 5. 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 četrtek,
8. 5. 1997 ob 11. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna pooblastila.
Servis skupnih služb vlade
Ob-1459
Občina Cerknica na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), 36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/95) in določil 91. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96)
objavlja
javni razpis
za dograditev mrliške vežice v naselju
Cerknica

Št. 110-1/97
Ob-1473
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: AC Podtabor–Naklo;
izdelava geodetskih podlog 1:1000
Orientacijska vrednost del znaša
4,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 23. 4. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Marija Virant, dipl.
inž. (tel. 485-076).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 5. 1997 do 10.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena:
“Ne odpiraj, ponudba za: AC Podtabor–Naklo; izdelava geodetskih podlog 1:1000”.
Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-

Št. 110-1/97
Ob-1474A
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 dobavo potrošnega pisarniškega
materiala za leto 1997
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 23. do
25. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Vinko Berginc, dipl. jur. (tel.
061/178-80-00).
Orientacijska vrednost del znaša
17,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so: kakovost
ponujenega materiala, konkurenčnost cen,
brezplačna dostava na sedež naročnika, plačilni rok daljši od 30 dni, dobavni roki, stalna količinska zaloga ponujenega blaga z
možnostjo dobave v 24 urah, možnost dobave blaga izven specifikacije, s tem da po
vrsti spada v razpisno blago, reference ponudnika, druge ugodnosti.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 5. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Pisarniški
material 1997” – V.B.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 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.
Št. 110-1/97
Ob-1474B
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:
1. Obnova odvodnjavanja M in R cest
na področju CP Ljubljana
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Orientacijska vrednost del znaša
15,300.000 SIT.
2. Obnova makadamskih vozišč na
področju R 376/1369 Ljubljanica-Ljubljana-Vič, R 330/1191 Velika Reka-Radeče
Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 23. do
25. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Janez Mikolič, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 5. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za
1. ”Obnova odvodnjavanja M in R cest
na področju CP Ljubljana.” – J.M.
2. ”Obnova makadamskih vozišč na področju CP Ljubljana.” – J.M.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 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.

Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 23. do
25. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Pavle Hevka, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 5. 1997 do 9.30 v vložišče Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za
1. ”Obnova odvodnjavanja M in R cest
na področju CP Koper.” – P.H.
2. ”Obnova makadamskih vozišč na področju Sviščaki-Grda Draga.” – P.H.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 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-1474C
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: obnova odvodnjavanja
M in R cest na področju CP Nova
Gorica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 23. do
25. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Rene Pivc, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
10,800.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 5. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova odvodnjavanja na področju CP Nova Gorica.”
– R.P.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike

Št. 110-1/97
Ob-1474Č
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: čiščenje meteorne
kanalizacije na področju CP Ljubljana
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 23. do
25. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Janez Mikolič, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 5. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Čiščenje meteorne kanalizacije na področju CP Ljubljana.” – J.M.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 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.
Št. 110-1/97
Ob-1474D
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:
1. Obnova odvodnjavanja M in R cest
na področju CP Koper
Orientacijska vrednost del znaša
9,200.000 SIT.
2. Obnova makadamskih vozišč na področju R 379/1376 Sviščaki-Grda Draga
Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne

Št. 110-1/97
Ob-1474E
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:
1. Obnova odvodnjavanja M in R cest
na področju CP Murska Sobota
Orientacijska vrednost del znaša
6,200.000 SIT.
2. Obnova odvodnjavanja M in R cest
na področju CP Ptuj
Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 23. do
25. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Marjan Pucko, inž. (tel.
061/178-83-00).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 5. 1997 do 8.30 v vložišče Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za
1. ”Obnova odvodnjavanja M in R cest
na področju CP Murska Sobota.” – M.P.
2. ”Obnova odvodnjavanja M in R cest
na področju CP Ptuj.” – M.P.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 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.
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Št. 110-1/97
Ob-1474F
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 izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega materiala za leto 1997
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 23. do
25. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Vinko Berginc, dipl. jur. (tel.
061/178-80-00).
Orientacijska vrednost del znaša
17,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so: kakovost
ponujenega materiala, konkurenčnost cen,
brezplačna dostava na sedež naročnika, plačilni rok daljši od 30 dni, dobavni roki, stalna količinska zaloga ponujenega blaga z
možnostjo dobave v 24 urah, možnost dobave blaga izven specifikacije, s tem da po
vrsti spada v razpisno blago, reference ponudnika, druge ugodnosti.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 5. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Pisarniški
material 1997” – V.B.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 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

6. Predviden pričetek del – takoj po podpisu pogodbe. Rok za dokončanje del je
junij 1997.
7. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za zgoraj navedena dela in imajo ustrezne strokovne kadre
in opremljenost.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena m2 in plačilni pogoji,
– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– druge posebne ugodnosti.
9. Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika po zgoraj navedenih merilih.
10. Ponudbe morajo biti zapečatene in
posebej označene z “Ne odpiraj – asfaltrianje ceste L 2309 Črešnjice–Kamna gora”.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 28. 4.
1997, do 12. ure, po objavi v Uradnem listu
RS, na naslov: Občina Vojnik, Keršova 1,
3212 Vojnik.
11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 12.30 v sejni sobi Občine Vojnik.
Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

slov: Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik.
11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 12.30 v sejni sobi Občine Vojnik.
Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Vojnik

Št. 355/4-97/7
Ob-1475
Občina Vojnik na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za asfaltiranje ceste Črešnjice–Kamna
gora
1. Investitor: Občina Vojnik, Keršova 1,
Vojnik.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
asfaltiranje ceste L 2309 v dolžini ca. 900 m
in širini 3,5 m.
3. Razpisno dokumentacijo in podrobne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Občini Vojnik pri Preložnik Tonetu (tel.
063/772-125).
4. Vrednost del je ocenjena na
ca. 6,500.000 SIT.
5. Lokacija: Krajevna skupnost Frankolovo.

Št. 335/4-97/7
Ob-1476
Občina Vojnik na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za rekonstrukcijo ceste Socka–Vrba
1. Investitor: Občina Vojnik, Keršova 1,
Vojnik.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
rekonstrukcijo ceste I 2305 Socka–Vrba v
dolžini ca. 3000 m.
3. Razpisno dokumentacijo in podrobne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Občini Vojnik pri Preložnik Tonetu (tel.
063/772-125).
4. Vrednost del je ocenjena na ca.
25,000.000 SIT.
5. Lokacija: Krajevna skupnost Nova
Cerkev.
6. Predviden pričetek del je po dogovoru
in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Predvideva se etapna gradnja. Rok za dokončanje del je oktober 1998.
7. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za zgoraj navedena dela in imajo ustrezne strokovne kadre
in opremljenost.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– druge posebne ugodnosti.
9. Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika po zgoraj navedenih merilih.
10. Ponudbe morajo biti zapečatene in
posebej označene z “Ne odpiraj – rekonstrukcija ceste Socka–Vrba”. Ponudbe je treba oddati najkasneje do 19. 5. 1997, na na-

Ob-1484
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št.
19/94), objavlja Občina Velike Lašče
javni razpis
o izboru izvajalcev za strokovni nadzor
nad gradnjo
1. Naročnik (uporabnik) Občina Velike
Lašče, Velike Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa: s tem razpisom se
iščejo primerni in usposobljeni izvajalci za
strokovno nadzorstvo nad rekonstrukcijami
in asfaltiranjem lokalnih in krajevnih cest.
3. Lokacija razpisanih del je na območju
Občine Velike Lašče.
4. Časovna opredelitev razpisanih del: s
tem razpisom se bo priznala primernost izbranim izvajalcem razpisanih del za obdobje (za čas rekonstrukcije in asfaltiranja) po
potrebi. Naročnik si v primeru utemeljenega razloga pridržuje pravico podaljšati priznanja sposobnosti za določeno obdobje.
5. Kriteriji za ugotavljanje primernosti
izvajalcev, katere pisno predloži ponudnik
pri prijavi:
– primerna registracija dejavnosti,
– strokovna usposobljenost zaposlenih,
– podatki o opravljenem strokovnem izpitu po ZGO,
– reference s področja razpisanih del
(pretežno s področja komunalne infrastrukture),
– ugodnosti ponudnika,
– cena iz 6. točke.
6. Izhodiščni cenik za opravljanje strokovnega nadzora:
a) izražen v procentu na znesek investicije in
b) posamezne vrste del izražene v procentu (priprava, asfaltiranje, druga dela).
Rok za oddajo ponudb je 15 dni od objave v Uradnem listu RS do 12. ure na naslov:
Občina Velike Lašče, Velike Lašče 15, 1315
Velike Lašče. Ponudba mora biti zapečatena z oznako: “Ne odpiraj – Izbor izvajalcev
za strokovni nadzor nad gradnjo”.
O izbiri izvajalcev bodo ponudniki obveščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.
Ob-1485
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnih razpisov za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Velike Lašče
javni razpis
za oddajo del: obnova talnih označb na
lokalnih cestah in drugih javnih
površinah na območju Občine Velike
Lašče
1. Investitor razpisanih del je Občina Velike Lašče.
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2. Predmet razpisa: talne označbe na lokalnih cestah (ca. 17 km) in drugih javnih
površinah.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno najugodnejši),
– rok izvedbe.
5. Ponudba mora biti sestavljena skladno skladno z določili 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
6. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
objave do 8. ure na Občino Velike Lašče,
Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče, v zaprti ovojnici s pripisom: “Javni razpis za
talne označbe”.
7. O izbiri izvajalcev bodo ponudniki obveščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.

1. Predmet razpisa je izbiranje izvajalca,
ki bo izvajal asfaltiranje krajevnih cest na
območju Občine Velike Lašče.
2. Investitor del je Občina Velike Lašče,
Velike Lašče 15, Velike Lašče.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu
Občine Velike Lašče, Velike Lašče 15, Velike Lašče.
4. V sklopu tega se predvideva asfaltiranje cest ca. 10 km.
5. Asfaltiranje se bo pričelo izvajati v
mesecu maju.
6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem
primeru izvajalec ni opravičen do odškodninskega zahtevka iz tega naslova.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference s področja del,
– način plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe, garancijski roki,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Rok za dostavo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 8. ure na
naslov: Občina Velike Lašče, Velike Lašče
15, 1315 Velike Lašče, v zapečateni ovojnici z oznako “Razpis za asfaltiranje krajevnih cest” – Ne odpiraj.
9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Velike Lašče

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
Prednost pri izbiri ponudnika bodo imeli
javni zavodi oziroma podjetja, ki že s svojim dosedanjim delom in poznavanjem razpisane problematike dokazujejo ustrezno
strokovnost in usposobljenost za izvajanje
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 strokovnih referencah ekspertne skupine, ki bodo opravljali dela in naloge (z navedbo zahtevane izobrazbe, interdisciplinarna sestava
skupine),
– ovrednoteneje, finančno in po urah, ter
vsebinsko detajlnejše razdelano ponudbo za
izdelavo razpisane naloge po fazah dela za
čas trajanja naloge s terminskim planom izvajanja,
– izpolnjen vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– način zavarovanja izpolnitve pogodbenih obveznosti,
– izjavo o prostih kapacitetah za izvajanje razpisanih nalog v predvidenem času,
– datum, do katerega velja ponudba,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo,
– predlog vsebine in metodologije priprave naloge glede na razpisno dokumentacijo,
– faznost in časovna dinamika naloge.
8. Naročnik si pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
9. Naročnik si pridržuje pravico sklepati
posamezne pogodbe za smiselno zaokrožene faze naloge, ker so sredstva za financiranje naloge pogojena s sprejemom proračuna
za leto 1997.
10. Ponudnik lahko dobi za izdelavo svoje ponudbe dodatne informacije, pojasnila
in razpisno dokumentacijo na Ministrstvu
za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47, pri
Živani Mejač, tel: (061) 17-87-024 vsak delovni dan od 21. 4. do 30. 4. 1997 med 9. in
10. uro.
11. Popolna ponudba, z vidno oznako
“Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP –
šCPVO dediščina” ter na hrbtni strani izpisanim naizvom in sedežem ponudnika, mora prispeti v zapečatenem ovitku na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47, Tajništvo – I. nadstropje, do vključno
5. 5. 1997 do 12. ure.
12. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 5. 5. 1997 ob 14. uri, v prostorih Urada
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47. Pri odpiranju ponudb morajo imeti pooblaščeni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

Ob-1486
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
Občina Velike Lašče
javni razpis
za rekonstrukcijo krajevnih cest na
območju Občine Velike Lašče
1. Predmet razpisa je izbiranje izvajalca,
ki bo izvajal rekonstrukcijo krajevnih cest
na območju Občine Velike Lašče.
2. Investitor del je Občina Velike Lašče,
Velike Lašče 15, Velike Lašče.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu
Občine Velike Lašče, Velike Lašče 15, Velike Lašče.
4. V sklopu tega se predvideva rekonstrukcija cest ca. 10 km.
5. Rekonstrukcije se bodo pričele izvajati v mesecu maju.
6. Investitor si pridržuje pravico eventualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem primeru izvajalec ni opravičen do odškodninskega zahtevka iz tega naslova.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference s področja del,
– način plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe, garancijski roki,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Rok za dostavo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 8. ure na
naslov: Občina Velike Lašče, Velike Lašče
15, 1315 Velike Lašče, v zapečateni ovojnici z oznako “Razpis za rekonstrukcijo krajevnih cest” – Ne odpiraj.
9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 10 dneh od dneva odprianja ponudb.
Ob-1487
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
Občina Velike Lašče
javni razpis
za asfaltiranje krajevnih cest na
območju Občine Velike Lašče

Št. 96
Ob-1488
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za pripravo Študije
za celovito presojo vplivov na okolje
Sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije –
naravna in kulturna dediščina
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47.
2. Predmet razpisa je priprava Študije za
celovito presojo vplivov na okolje Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana – naravna in kulturna dediščina.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka naloge je
15. 5. 1997.
Predvideni rok dokončanja naloge je
3 mesece.
5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo
izbral naročnik.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– predlagana vsebina in metodologija
š-CPVO,
– kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika in ekspertne skupine,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del,
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13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
14. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku pripele na naslov naročnika.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

koncesijski pogodbi prevzelo posle in vlogo
investitorja, po izgradnji pa posle obratovalca in upravljalca naprave. Zaradi različnih
deležev v financiranju projekta bo investicijski program potrebno pred končno obliko
izdelati v variantah in to za finančni del glede na predpostavljene finančne konstrukcije.
5. Orientacijska vrednost naročila je
3,500.000 SIT.
6. Predviden rok pričetka izdelave investicijskega programa je 7. 5. 1997, dokončanje del pa 30. 6. 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe oziroma vsebina ponudbe:
– firma in naslov ponudnika,
– predstavitev firme,
– registracija firme za dejavnost, ki je
predmet razpisa, dokazilo ne sme biti starejše od treh mesecev od dneva oddaje ponudbe,
– obrazec BON1 in BON2 ali BON3, ki
ne sme biti starejše od treh mesecev od dneva oddaje ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– vsebina in celovitost investicijskega
programa,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– reference firme (za izvajanje del enakih ali podobnim razpisanim, za izvajanje
ostalih del, kadrovska sestava firme in skupine, predvidene za izdelavo inv. programa,
način zagotavljanja kakovosti in dokazilo o
zagotavljanju kakovosti,
– veljavnost ponudbe, ki ne sme biti krajša od 90 dni od dneva oddaje ponudbe,
– garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT,
– seznam podlog za izdelavo investicijskega programa, ki jim mora priskrbeti naročnik.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša. Naročnik si hkrati pridržuje pravico,
da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov, oziroma da sklene pogodbo v obsegu
razpoložljivih sredstev.
8. Ponudniki morajo oddati podpisane,
žigosane in pravilno opremljene ponudbe z
vso dokumentacijo v zapečateni ovojnici z
navedbo natačnega naslova ponudnika (naslov, telefon, faks, odgovorna oseba) in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba
za IP CČN” na naslov: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40,
2000 Maribor. Veljavne bodo le kompletne
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 11. ure vključno do 6. maja 1997.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 6. maja 1997
ob 12. uri v sejni sobi Komunalne direkcije,
II. nadstropje. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji predložiti pisna pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb,
sicer nimajo pravice dajati pripomb k postopku.
10. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
11. Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležijo razpisa na lastne
stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik si
pridržuje pravico odločitve o sprejemu ponudbe.

Št. 354-35-16/97-1800-13
Ob-1489
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Maribor
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
investicijskega programa za izgradnjo
glavnega kanalizacijskega zbiralnika in
centralne čistilne naprave za odpadne
vode Mestne občine Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor. Naročnika zastopa župan Mestne občine Maribor, dr. Alojz Križman, dipl. inž.
2. Predmet razpisa: izdelava investicijskega programa za izgradnjo glavnega kanalizacijskega zbiralnika in centralne čistilne naprave (CČN) za odpadne vode Mestne
občine Maribor.
Investicijski program je potrebno izdelati v skladu z navodilom o pripravi investicijske dokumentacije in spremljavi investicij (Ur. l. RS, št. 16/97).
3. Informacije
Ponudniki lahko vsa dodatna pojasnila
dobijo pri projektnem vodji Branku Halužanu, Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor, tel.
062/227-464, faks 062/224-815. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo dne 23. aprila 1997 med 8. in
12. uro na zgoraj omenjenem naslovu.
Pri izdelavi investicijskega programa ponudnik:
– sodeluje z naročnikom in izbranim
partnerjem za realizacijo projekta CČN, ki
pripravljata tehnično dokumentacijo ter finančno konstrukcijo, kar je pogojeno z znanjem angleškega, po možnosti pa tudi francoskega jezika,
– ponudi racionalizacije in druge ukrepe, ki bi omogočili manjše stroške, tako v
fazi gradnje, kot v fazi obratovanja.
4. Vsebina investicijskega programa:
4.1. Vsebina investicijskega programa
zajema centralno čistilno napravo in funkcionalno infrastrukturo (kot je kanalizacija,
zemljišča, ceste, plin, voda, itd.) ter glavni
kanalizacijski zbiralnik s funkcionalno infrastrukturo. CČN, glavni kanalizacijski zbiralnik in funkcionalno infrastrukturo je potrebno obravnavati vsako zase in skupaj tako v fazi gradnje kot ekonomski dobi.
4.2. Centralna čistilna naprava bo kapacitete 190.000 PE na lokaciji K11, ki je od
mesta oddaljena ca. 7,5 km. Med mestom in
napravo je glavni kanalizacijski zbiralnik
premera 1,4 m.
4.3. Gradnja centralne čistilne naprave
bo potekala v treh fazah (glavni kolektor ter
mehanska, biološka in terciarna stopnja
čiščenja) po modelu BOT.
4.4. Izbran partner bo skupaj z Mestno
občino Maribor ustanovil podjetje, ki bo po

Št. 35201-181/95-1700
Ob-1490
Mestna občina Maribor objavlja na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
lokacijskega načrta centralne čistilne
naprave Maribora in glavnega
kanalizacijskega zbiralnika odpadnih
vod v Mestni občini Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor, ki jo zastopa župan Mestne občine Maribor, dr. Alojz Križman, dipl. inž.
2. Predmet razpisa je izdelava lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Maribora in glavnega kanalizacijskega zbiralnika odpadnih vod v Mestni občini Maribor. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 4,500.000 SIT.
5. Orientacijski roki za izdelavo razpisanih del
Pričetek razpisanih del je predviden takoj po podpisu pogodbe v maju 1997.
Rok za izdelavo osnutka lokacijskega načrta je 70 dni od prejema idejnega projekta
v merilu 1:1000 na reambuliranih geodetskih podlagah oziroma 50 dni od prejema
poročila o vplivih na okolje.
Rok za izdelavo usklajenega predloga
lokacijskega načrta je 45 dni od odločitve o
utemeljenosti pripomb iz javne razgrnitve
in obravnav osnutka.
Rok za izdelavo končnih elaboratov lokacijskega načrta je 15 dni po sprejemu odloka o lokacijskem načrtu na mestnem svetu.
Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo in pridobijo dodatne informacije v zvezi z razpisanimi deli dne
24. aprila 1997 med 8. in 12. uro v Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, soba
007, kontaktna oseba Branko Halužan, dipl.
inž.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:
– družbo (firmo) oziroma ime ponudnika, dokazilo o registraciji dejavnosti, v katero spadajo razpisane naloge, ki ne sme biti
starejše od 3 mesecev,
– obrazec BON 1 in BON 2, ki ne smeta
biti starejša od treh mesecev,
– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– projektno skupino: odgovorni vodja
projekta, odgovorni nosilci za posamezna področja, ostali sodelavci, zunanji sodelavci,
– reference ponudnika, odgovornega
vodje projekta in odgovornih nosilcev,
– rok izdelave naloge,
– ceno in način plačila,
– garancijo za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
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– predlog pogodbe,
– datum, do katerega velja ponudba.
7. Ponudniki morajo oddati podpisane,
žigosane in pravilno opremljene ponudbe z
vso dokumentacijo v zapečateni ovojnici z
navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za LN CČN” v
tajništvo Komunalne direkcije, Slovenska
40, Maribor, do vključno 6. maja 1997, najkasneje do 12. ure. Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno in morajo prispeti na naveden naslov do zgoraj
navedenega roka in ure.
8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 6. maja 1997
ob 13. uri v sejni sobi Komunalne direkcije,
II. nadstropje. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji predložiti pisna pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb,
sicer nimajo pravice dajati pripomb k postopku.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– vsebina in celovitost ponudbe,
– usposobljenost delovne skupine – izobrazba in reference s področja, ki je predmet razpisa,
– ponujeni tehnični nivo izdelave dokumentacije – grafična in računalniška obdelava,
– ponudbena cena,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku – plačilni pogoji, krajši rok.
Naročnik ni dolžan sprejeti ponudbe z
najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z merili iz prejšnjega odstavka.
Naročnik si hkrati pridržuje pravico, da
ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov, oziroma da sklene pogodbo v obsegu
razpoložljivih sredstev.
11. O izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb. Naročnik ni dolžan dajati ponudnikom dodatnih pojasnil o izbiri izvajalca.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudba
1. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po fazah,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja
ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del,
– bančno garancijo, vnovčljivo na prvi
poziv za resnost ponudbe v višini 10% ponudbenih del,
– navedba morebitnih podizvajalcev,
7. reference,
8. navedbo pooblaščene osebe ponudnika,
9. ugodnosti za posamezno postavko in
celotno,
10. vzorec pogodbe,
11. obrazec BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti starejši od 1 meseca.
2. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da
je preučil terenske razmere in da nima pripomb.
3. Ponudba mora biti izdelana po posameznih fazah tj. za izdelavo drenaž, injektiranje in izdelavo betonskih čepov.
2. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.
2. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost izvedenih del.
3. Izjavo, da bo zavaroval dobro izvedbo
del z bančno garancijo vnovčljivo na prvi
poziv v višini 40% vrednosti posla.
4. Izjavo, da bo predložil 10% bančno
garancijo za garantiranje napak v garancijskem roku.
III. Razpisna dokumentacija
Potencialni ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti plačilu 5.000 SIT (št. ŽR
52720-601-18631 Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.), kjer lahko pridobijo tudi vse
eventualno potrebne informacije (kontaktna
oseba je tehnični vodja jame Franc Krajnc,
tel. 0601/64-100).
IV. Merila za izbiro ponudnika
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,
– investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,
– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno dokumentacijo,
– lastna presoja komisije.
V. Način oddaje ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene do
15. dne do 12. ure po objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob
Savi.
Javno odpiranje ponudb na katerega so
vabljeni vsi ponudniki bo potekalo v sejni
sobi podjetja na Grajski ulici 2, Zagorje ob
Savi, 15. dan ob 12. uri po objavi v Uradnem listu RS.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za Rudnik
Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Likvidacija drenažnih komor A, B in C v jami Kotredež)”.
Komisija za oddajo del pri
Rudniku Zagorje v zapiranju

Št. 49/97
Ob-1491
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Rudnik
Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska cesta,
Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca “likvidacija
drenažnih Komor A, B in C v jami
Kotredež”
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa
Likvidacija drenažnih komor, ki bo obsegala:
a) izdelava drenaž v komorah,
b) injektiranje drenažnih vrtin,
c) izdelava betonskih čepov.
3. Lokacija: Rudnik Zagorje-Jama Kotredež (VII. obzor).
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno
Orientacijska vrednost del znaša skupaj
27,000.000 SIT.

Ob-1492
Javni razpis
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vrhnika, Pot na Tojnice 40, Vrhnika.
2. Predmet javnega razpisa: nabava in
dobava smetarskega vozila.
3. Zahteve investitorja:
– dvoosna šasija z ABS zavornim sistemom, tremi sedeži v kabini,
– moč motorja do 180 kW, EURO-2 (240
KS),
– volumen zaboja do 14 m3,
– stiskanje odpadkov 1:6,
– vodotesna izvedba kesona in zbirnega
jaška z možnostjo izpuščanja vode,
– nastavljiv ciklus praznenja posod od 8
sek. naprej za posode 120-900 litrov z možnostjo stresanja,
– nakladalni mehanizem nastavljiv za
različne višine zabojnikov, izveden z dvojnim cilindrskim sistemom,
– vozilo opremljeno z zvočnim signalom
za vzvratno vožnjo ali opremljeno s kamero,
– dvoje stopnic z evropskim varnostnim
sistemom,
– varnostni ventil maksimalnega pritiska
na hidravlični instalaciji,
– vgradnja elektromagnetnega vklopa hidravlične črpalke (vklop ali izklop brez stiskanja sklopke),
– možnost vgradnje pralne naprave za
zabojnike 240 litrov,
– pribor za čiščenje zabojnikov,
– navodila v slovenskem jeziku, če je
nadgradnja iz uvoza.
4. Okvirna cena: 18.000.000 SIT.
5. Predvideni dobavni rok: drugi kvartal
1997.
6. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne osebe izpisek iz sodnega registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu),
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,
– končna cena mora biti izražena v SIT,
z vključenim prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
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– reference,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
7. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev in nabavi rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
8. Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali najugodnejša.
Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.
9. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Javno podjetje Komunalno podjetje
Vrhnika, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
do 15. maja 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 – smetarsko vozilo”.
Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na zgornjem naslovu pri Zalaznik
Branetu.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.
Komunalno podjetje Vrhnika d.d.

– firmo, oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podpisan predlog pogodbe s ponudbenim predračunom,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– garancijske roke,
– veljavnost ponudbe.
Opcijski rok ponudbe ne sme biti krajši
od 60 dni.
Naročnik bo odbavljeno opremo in rezervne dele plačal z viramanskim nalogom
v 30 dneh po dobavi.
VII. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok dostave naročenega materiala.
VIII. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjen obseg, glede na razpoložljiva finančna
sredstva.
IX. Rok za oddajo ponudb
Ponudbo, izdelano po zahtevah naročnika morajo ponudniki oddati v tajništvu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, v Strmi
ul. 8, Maribor, v roku 15. dni po objavi
razpisa.
Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za dobavo
svetlobne opreme in rezervnih delov”.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
X. Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb
bo izvedla komisija naročnika prvi delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudbe, ob
9. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Nigrad, v Strmi ul. 8, v Mariboru.
Nigrad
Javno komunalno podjetje

6. Predvideni rok pričetka del je drugo
tromesečje 1997, dokončanje del v decembru 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– primernost ponudbe za tovrstna dela,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev za tovrstne objekte,
– reference posameznikov, ki bodo
vključeni pri teh delih,
– cena in plačili pogoji,
– finančno stanje ponudnika,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo inženiringa.
8. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 10. členom v glavi citiranega pravilnika.
9. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oznako ponudnika in opozorilom “Ne odpiraj
– Javni razpis – dvorana Mestnega sveta”,
morajo prispeti do 28. 4. 1997 do 12. ure na
naslov naročnika. Ponudniki, ki bodo ponudbe dostavili osebno, jih morajo oddati v
sobi številka 12 v prvem nadstropju Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica do iste ure.
10. Odpiranje ponudb bo 28. 4. 1997 ob
12.10 v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova
Gorica.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 258
Ob-1493
Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
Strma ul. 8, Maribor na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo svetlobne opreme in rezervnih
delov za vzdrževanje javne razsvetljave
in prometne signalizacije
I. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Strma ul. 8, Maribor.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo svetlobne opreme in rezervnih delov za vzdrževanje javne
razsvetljave in prometne signalizacije.
III. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, v Strmi ul. 8, Maribor, vsak delovni dan med 8. in 10. uro, pri
Branku Doberšku, dipl. inž. (tel.
062/225-351).
IV. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 8,500.000 SIT.
V. Dobava svetlobne opreme in rezervnih delov za vzdrževanje javne razsvetljave
in prometne signalizacije bo potekala sukcesivno, predvidoma do 31. 12. 1997.
VI. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili 12. člena odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in mora vsebovati:

Št. 120/97
Ob-1494
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, Nova Gorica objavlja na
podlagi 6. člena pravilnika o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del, ki se financirajo iz proračuna in iz sredstev sklada stavbnih zemljišč Občine Nova
Gorica (Uradno glasilo, št. 3/94)
ponovni javni razpis
za opravljanje storitev inženiringa s
strokovnim nadzorom za investicijska
dela za ureditev dvorane mestnega sveta
v prostorih Mestne občine Nova Gorica
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa so storitve inženiringa s strokovnim nadzorom za ureditev dvorane Mestnega sveta v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Razpisne pogoje dobijo ponudniki na
Mestni občini Nova Gorica, v prvem nadstropju, soba št. 12 pri Ingrid F. Dornik vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.
4. Informacije, potrebne za izdelavo ponudbe, dobite v stavbi Mestne občine Nova
Gorica pri Janezu Korošcu, telefon 28-011,
interna 240, vsak delovni dan od 8. do 9. ure
in sicer 5 dni od objave razpisa v Uradnem
listu RS.
5. Predvidena vrednost inženiringa znaša 1,3 mio SIT.

Št. 51/97
Ob-1496
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju d.o.o., Grajska ulica 2, Zagorje ob
Savi objavlja
spremenjeni javni razpis
za sanacijo površine nad opuščeno jamo
Podstrana (I. del)
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., Grajska ulica 2, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: sanacija dela površine nad opuščeno jamo Podstrana, ki obsega:
a) rušitvena dela,
b) zemelsjka dela,
c) sanacijska dela.
3. Lokacija: v pridobivalnem območju
Rudnika Zagorje 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. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po fazah,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja
ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del,
– bančno garancijo, vnovčljivo na prvi
poziv za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbenih del,
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– navedba morebitnih podizvajalcev,
7. reference,
8. navedbo pooblaščene osebe ponudnika,
9. ugodnosti za posamezno postavko in
celotno,
10. vzorec pogodbe,
11. obrazec BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti starejša od 30 dni,
2. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da
je preučil terenske razmere in da nima
pripomb.
3. Ponudba mora biti izdelana po
posameznih fazah tj. za rušitvena dela,
zemeljska dela in sanacijska dela.
2. Posebni poboji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi,
standardi, tehničnimi navodili in normami
in to v pogodbenem roku, kolikor bo z njim
sklenjena pogodba.
2. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost izvedenih del.
3. Izjavo, da bo zavaroval dobro izvedbo
del z bančno garnacijo vnovčljivo na prvi
poziv v višini 40% vrednosti posla.
4. Izjavo, da bo predložil 10% bančno
garancijo za garantiranje napak v garancijskem roku.
III. Razpisna dokumentacija
Potencialni ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti plačilu 10.000 SIT (št. ŽR
52720-601-18631 Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.) kjer lahko pridobijo tudi vse
eventualno potrebne dodatne informacije
(kontaktna oseba je teh. vodja površinskih
del Sandi Grčar, tel. 0601/64-100).
IV. Merila za izbiro ponudnika
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,
– investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,
– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,
– investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno dokumentacijo,
– lastna presoja komisije.
V. Način oddaje ponudbe
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.
Javno odpiranje ponudb na katerega so
vabljeni vsi ponudniki bo potekalo v sejni
sobi podjetja na Grajski ulici 2, Zagorje ob
Savi, trideseti dan ob 12. uri po objavi v
Uradnem listu RS.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za Rudnik
Zagorje v zapiranju d.o.o. (Sanacija dela
površine nad opuščeno jamo Podstrana)”.
Komisija za oddajo del pri
Rudniku Zagorje v zapiranju

Št. 352-32/96-97
Ob-1497
Sklad stavbnih zemljišč Občine Piran na
podlagi sklepa upravnega odbora Sklada št.
352-32/96-97 z dne 13. 3. 1997, odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana (v
nadaljevanju: CŠOD).
2. Predmet razpisa: dobava programske
opreme, s katero se bodo spremljale prostorske zmogljivosti CŠOD.
3. Elementi ponudbe:
– firma ponudnika,
– izpis iz sodnega registra oziroma veljavna registracija družbe, overjena na sodišču. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo pristojnega organa za dejavnost. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan odpiranja ponudb,
– podatki o finančnem stanju BON-1 in
BON-2 ali BON-3, samostojni podjetniki
predložijo zaključni račun in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro računu za zadnje tri mesece,
– reference,
– spisek strokvono usposobljenega kadra v rednem delovnem razmerju ponudnika in število redno zaposlenih delavcev ponudnika,
– datum, do katerega velja ponudba,
– cena (instalirano),
– način obračunavanja,
– izjava ponudnika o odzivnem času in
času odprave napake v garancijskem roku.
4. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov, bodo kot neustrezne izločene iz
nadaljnje obravnave. Vse kopije dokumentov in dokumentacija, ki jo za razpis pripravi ponudnik sam mora biti opremljena z
žigom in podpisom odgovorne osebe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ustreznost tehničnim zahtevam naročnika,
– garancija,
– finančna zavarovanja,
– rok izdelave programske opreme (najkasneje junij 1997),
– plačilni pogoji,
– reference,
– cena.
6. Orientacijska vrednost naročila je 1,5
mio SIT. Najcenejše ponudbe niso nujno
tudi najugodnejše.
7. Ponudniki dobijo tehnične zahteve računalniškega programa za vodenje prostorskih zmogljivosti na: CŠOD, Komenskega
12/II, nadstropje. Dodatna pojasnila dobijo
na istem naslovu na tel: 061/13-10-103, int.
113, Matej Golob.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da bo
po izbiri ponudnika z njim sklenil pogodbo
v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
9. Ponudbe morajo dospeti v roke komisiji do 29. 4. 1997 do 11.30 na CŠOD, Centrala, Komenskega 12, II. nadstropje, in sicer v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba – računalniški program /03-97”.
10. Odpiranje ponudb bo 29. 4. 1997 ob
12. uri v prostorih CŠOD na Komenskega
12, Ljubljana.
11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pooblastilo.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po
odpiranju ponudb.
CŠOD, Ljubljana

javni razpis
za oddajo del: izdelava projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne
ceste št. L 3743 na odseku Dragonja–Sv.
Peter
A) Splošni podatki:
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč
Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Predmet razpisa in obseg del: izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste št. L. 3743 na odseku
Dragonja–Sv. Peter, geodetski posnetek,
geološko poročilo, pridobitev potrebnih soglasij, priprava podatkov o lastništvu zemljišč, idejni projekt, pridobitev lokacijskega
dovoljenja, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, pridobitev potrebnih soglasij, zakoličba trase, pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost vseh del znaša ca. 5,700.000 SIT.
4. Roki: predviden rok za izvedbo vseh
aktivnosti, to je zaključno s pridobitvijo
gradbenega dovoljenja, je 5 mesecev po
podpisu pogodbe.
5. Razpisna dokumentacija: projektno
nalogo in razpisne pogoje ponudniki dobijo
na Uradu za premoženje in gospodarske javne službe Občine Piran, Tartinijev trg 2,
Piran, 8 dni po objavi razpisa (tel.
066/746-201), ob predložitvi potrdila o plačilu 10.000 SIT, na žiro račun št.
51410-630-90030.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev,
– cena in plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe,
– rok,
– kadri,
– reference.
7. Rok za dostavo ponudbe je 5. 5. 1997
po objavi razpisa v Uradnem listu RS, in
sicer na naslov: Občina Piran, Urad za premoženje in gospodarske javne službe, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, s pripisom “Ne odpiraj – razpis projekti Dragonja–Sv. Peter”.
8. Odpiranje ponudb bo 8. 5. 1997 ob 9.
uri v prostorih Urada za premoženje in gospodarske javne službe Občine Piran.
Občina Piran
sklad stavbnih zemljišč
Št. 186
Ob-1503
Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Center
šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo računalniškega programa
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Ob-1504
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavljamo
javni razpis
za oddajo del čiščenja poslovnih
prostorov Občine Jesenice
1. Predmet razpisa je oddaja del čiščenja
poslovnih prostorov Občine Jesenice. Podatki o lokaciji in površinah za oddajo del
so na razpolago pri Petri Žvan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
2. Predvideni pričetek dela je 5. 5. 1997.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za dobo 3 let.
3. Izbrani ponudnik z dnem pričetka dela prevzame v delovno razmerje vse delavke, zaposlene za čiščenje poslovnih prostorov Občine Jesenice.
4. Ponudbe morajo biti opremljene v skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil; vsebovati pa morajo zlasti:
– ponujeno mesečno ceno čiščenja na m2
površine, ki se oddaja, s tem da je v ceno
vključeno celotno čiščenje vseh prostorov
(redno dnevno čiščenje, periodična generalna čiščenja, pomivanje oken, vzdrževanje
talnih in stenskih oblog). V ponujeno ceno
so vključeni tudi stroški za potrebna čistila
in čistilne pripomočke,
– ponujene plačilne pogoje,
– izjavo ponudnika, da se bo v primeru,
če bi bil izbran, s pogodbo zavezal opravljati delo kvalitetno, v skladu s standardi za
to področje in da bo soglašal s pogodbenimi
določili, ki bodo sankcionirala odstopanja
od pričakovane kvalitete storitev,
– izjavo ponudnika, da bo prevzel delavke, ki čistijo poslovne prostore v delovno
razmerje za nedoločen čas,
– predlog sporazuma o prevzemu delavcev v skladu z zakonom o delovnih razmerjih,
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti,
– BON-1, BON-2 ali BON-3, ki ne smejo biti starejši od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS,
– reference,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.
Opozarjamo na popolnost zahtevane dokumentacije.
5. Ponudbe, ki predvidevajo predplačilo,
se ne bodo upoštevale.
6. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, ki mora biti opremljena s firmo ponudnika in z oznako: “Ne odpiraj – ponudba: javni razpis za oddajo del čiščenja poslovnih prostorov”.
Ponudbe morajo prispeti v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina
Jesenice, Oddelek za splošne zadeve, gospodarstvo in družbene dejavnosti, Titova 78,
4270 Jesenice.
7. Odpiranje ponudb bo 28. 4. 1997 ob
12.15 v sejni sobi Občine Jesenice, Titova
78, Jesenice. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo navzoči, morajo predložiti veljavno
pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, konkurenčnost cen,
boniteta, plačilni pogoji, druge posebne
ugodnosti ponudnika.
Občina Jesenice

vertibilni valuti, na devizni bančni račun št.
5075742 pri Banki VIPA Nova Gorica,
SWIFT: VIPASI2X, s pripisom “Za razpisno dokumentacijo”. Razpisno dokumentacijo bo mogoče prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu. V licitacijskem postopku
bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki
bodo plačali razpisno dokumentacijo.
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudnikove ponudbene cene v slovenskih tolarjih ali v protivrednosti v konvertibilni valuti.
3. Oddajanje ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene do 2.
junija 1997, do 11. ure po lokalnem času na
naslov: Servis Skupnih služb vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Slovenija. Odpiranje ponudb bo
isti dan po oddaji ponudb ob 13. uri po
lokalnem času na istem naslovu. Odpiranja
se lahko udeleži en predstavnik ponudnika s
pooblastilom. Odpiranje ponudb bo potekalo v skladu s pravili PHARE.
Razpisna dokumentacija je na voljo ponudnikom na spodnjem naslovu od 21. aprila do 12. maja 1997, vsak ponedeljek, torek
in petek med 9. in 11. uro po lokalnem času.
Morebitni ponudniki lahko dobijo nadaljnja podrobnejša pojasnila ali pregledajo projektno dokumentacijo za projekt pri Uršič
Emiliji ali Marc Kseniji, na naslednjem naslovu: Projekt Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, tel. 065/23311, faks:
065/24493.

Ob-1505
Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije objavlja za projekt Mednarodni
mejni prehod Robič vabilo k sodelovanju
v razpisu
za izvedbo del na območju MMP Robič
na slovensko italijanski meji
Projekt financira Evropska unija s sredstvi PHARE v okviru Programa prekomejnega sodelovanja in Republika Slovenija z
lastnimi sredstvi. Na razpis se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav članic Evropske unije ali iz dežel
koristnic programa PHARE, in iz teh dežel
morajo izvirati tudi materiali in oprema, ki
se bodo vgrajevali ter storitve, ki se bodo
izvajale po sklenitvi pogodbe.
1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca
gradbenih obrtniških in instalcijskih del na
MMP Robič za izvedbo:
a) zaključnih del na platoju mednarodnega mejnega prehoda Robič, ki so: izvedba
prestrezalnega jarka ob vodohranu, umirjevalni prag s podslapjem, drče po brežini,
podaljšek obstoječega propusta v cestnem
profilu 16, prestrezalna rešetka in proboj,
parking za osebna vozila, zavarovanje vkopnih in nasipnih brežin ter tlakovanje dna
potoka Rapid,
b) rekonstrukcije ceste M 10-10 Kalce–
Robič odsek 1031 od km 0,337 do km 0,736
ter prestavitev TT kabla in
c) usposobitev kamionske tehtnice in izgradnjo nadstrešnice nad tehtnico.
Ocenjena vrednost del dela znaša
87,245.000 SIT (494.866 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.
Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokončanja del pa je 7 mesecev.
Ponudbe za izgradnjo objektov naj predložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:
– letni promet gradbenih del v letu 1995
v višini 1,000.000 ECU,
– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj enem projektu v zadnjih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisanimi deli.
2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
50.000
SIT
na
žiro
račun
št.
52000-601-10243 ali v protivrednosti v kon-

For the project International Border Crossing Robič (SL-9403.01.01) Joint Government Services of the Republic of Slovenia
Issues this Invitation to Tender
for Execution of Works on the Territory
of the International Border Crossing
Robic on the Slovenian-Italian Border
Project is confinanced with European
Unions PHARE funds in frame of the
Cross-Border Cooperation Programme and
with Slovene funds of the Republic Slovenia. Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons from member
states of the European Union and of beneficiary countries of the PHARE programme
from Central and Eastern Europe. Supplies
and services offered must originate from
the above states.
1. Subject to tender
Teh invitation to tender is issued for selection of supplier of construction, craftsmen and installation works on the IBC Robič for the following:
a) final works on the plateau of the international border crossing Robič, including: construction of a catchment ditch at
the reservoir, a quieting barrage of the under waterfall area, a slide on the slope,
prolongation of the existing culvert at the
cross section 16 of the road, rack and interceptor and a breach, car parking place, protection of the hill-side and embankment
slopes, and pavement of the bottom of the
brook Rapid,
b) reconstruciton of the road M 10-10
Kalce–Robič, section 1031 from the km
0,337 to the km 0,736 and displacement of a
communication cable, and
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c) refit of trucks weighting machine and
construction of projecting roof over it.
The estimated value for the works tendered is 87,245.000 SIT (494.866 ECU). Work
contract will be concluded for the amount
of budget funds provided in A decree on
temporary finance spending from the budget of the Republic Slovenia for first half of
1997 and under deferrable condition for the
amount of funds provided within the budget
of RS for 1997.
The works should start immediately after signing the contract, while the works
should be finalized in the period of 7
months.
Tenders for the construction works
should be submitted only by firms meeting
the minimal criteria including but not limited to:
– annual turnover in construction works
for the year 1995 of 1,000.000 ECU,
– successful experience as the prime contractor in construction of at least one project of a nature and complexity comparable
to the tendered works during the last three
years.
2. Tender Dossier
Tender dossier may be obtained from
the address bellow upon payment of a nonrefundable fee of 50.000 SIT (Slovenian
Tolars), or equivalent in convertible currency. Payments in SIT should be made by
bank transfer to the bank account No.
52000-601-10243, while foreign currency
payments should be made to the bank account No. 5075742 at Banka VIPA Nova
Gorica, SWIFT:VIPASI2X, with a notice
“for tender dossier”. Submission of payment certificate will allow tenderer to obtain tender dossier. Only parties purchasing
the tender dossier will be eligible to submit
their tenders.
All tenders must be accompanied by a
tender bond guarantee in the amount corresponding to 2% of the Tenderers bid in Slovenian Tolars or equivalent in convertible
currency.
3. Submission of tenders
Complete tenders must be delivered by 2
nd of June 1997, at the latest by 11.00 (local
time) to the address. Government of the Republic of Slovenia Joint Services, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana. They will be opened at the same day at 1.00 pm (local time)
at the same address. Only one tenderers representative submitting the power of attorney may attend the opening session. The
opening of tenders will follow PHARE regulations for opening sessions.
Tender documents may be obtained at
the address bellow, from 21 st of April to 12
th of May 1997 from 9.00-11.00 am (local
time), Monday, Tuesday, Friday. Interested
tenderers may obtain further information or
inspect drawings at Mrs. Uršič Emilija or
Marc Ksenija at the following address: Projekt Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica,
tel:
+386-65-23311,
faks:
+386-65-24493.
Vlada Republike Slvoenije
Servis skupnih služb

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

g) – gorska kolesa.
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana.
2. Predmet razpisa pod:
a) – video kamera za mikroskopiranje 15
kosov, za video kamero želimo zagotovljen
servis v Sloveniji;
b) – šotori iglu za 2 do 3 osebe – 100
kosov, spalne vreče – 500 kosov;
c) – učna sredstva in učna oprema: AV
oprema, naravoslovna učna oprema in športna oprema;
d) – varčne žarnice 20 watne – 3000 kosov;
e) – daljnogledi s povečavo 7x50 – 100
kosov in stereo lupe s povečavo 80x;
f) – parnokonvekcijske peči s štirimi programi – 6 kosov, stroj za mletje mesa – 12
kosov;
g) – gorska kolesa, 40 kosov z zagotovljenim servisom v Sloveniji.
3. Dostava pod a, c, d, in e fco CŠOD –
Centrala, Ljubljana. Za sredstva in opremo
pod točko b), f) in g) pa je dostava in montaža na domove CŠOD.
4. Točne spicifikacije in tehnične zahteve za ponudbe pod a), b), c), d), e), f), in g)
bodo razvidne iz razpisnih pogojev, ki se
dobijo na Centrali CŠOD, Komenskega 12
v Ljubljani proti dokazilu o vplačilu 5.000
SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik
nakaže na žiro račun 50100-603- 43666.
5. Orientacijska vrednost opreme znaša
za vse točke skupno 20,2 mio SIT.
6. Merila za najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta in reference,
– cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– rok dobave,
– garancija in servis,
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Ponudniki zaradi faznosti ali morebitnega zmanjšanja obsega posla ali odstopa
od podpisa pogodbe nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
8. Rok za dobavo in montažo opreme je
dva meseca od podpisa pogodbe.
9. Na razpis se lahko ponudniki prijavijo
za dobavo in montažo bivanjske in učne
opreme v celoti (točke od a) do g)) ali po
posameznih točkah od a) do g).
10. Dodatne informacije dobite pri Valentini Ratajc, tel. 061/13-10-103, int. 104.
11. Ponudbi priložiti bariran ček v vrednosti 1 mio SIT za resnost ponudbe.
12. Ponudba mora vsebovati vse sestavke
iz 12. člena zgoraj citirane odredbe.
13. Nepopolne ponudbe in nepravilno
opremljene kuverte ne bodo upoštevane.
14. Pisne ponudbe pričakujemo, da jih
dostavite do torka, 29. aprila 1997, do 10. ure
(dostavljeno v roke komisiji) v zapečateni
kuverti z napisom “bivanjska in učna oprema
/02-97” – Ne odpiraj – ponudba, na naslov:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, Valentina Ratajc.
15. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Komenskega 12, Ljubljana, dne 29. 4. 1997
ob 10. uri.
16. O izboru bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
CŠOD Ljubljana

Ob-1506
Javno komunalno podjetje Grosuplje,
Cesta na Krko 7, Grosuplje na podlagi 1.

javni razpis
za kombinirani bager nakladalec –
štirikolesno vodenje s snežnim plugom
1. Investitor: Javno komunalno podjetje
Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira ponudnika
za nabavo kombiniranega bagra nakladalca
– štirikolesno vodenja s snežnim plugom.
3. Razpisna dokumentacija in informacije bodo na voljo od 23. 4. 1997 do 25. 4.
1997 od 8. do 10. ure na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje, Cesta na Krko 7,
pri Tomažin Darji, tel. 762-311.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,800.000 SIT.
5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva oziroma
odstop od podpisa pogodbe v primeru izpada investicijskih sredstev za to investicijo.
Ponudniki zaradi morebitnega zmanjšanega
obsega del ali odstopa od podpisa pogodbe
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
6. Rok izdobave: najkasneje do konca
meseca julija 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok dobave,
– druge ugodnosti.
8. Ponudbe ponudnikov morajo vsebovati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so podrobno navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Ponudbe morajo na naslov investitorja prispeti najkasneje do 7. 5. 1997 do 8.45
na naslov: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje, v zapečateni kuverti z oznako “Bager – Ne odpiraj”.
10. Odpiranje ponudb bo 7. 5. 1997 ob 9.
uri na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Javno komunalno podjetje Grosuplje
Št. 186
Ob-1502
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Republika Slovenija, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega
12, Ljubljana, naslednji
javni razpis
za izbiro dobavitelja za bivanjsko in
učno opremo po samostojnih točkah
a) – video kamera za mikroskopiranje,
b) – šotori iglu in spalne vreče,
c) – učna sredstva in oprema,
d) – varčne žarnice,
e) – daljnogledi in stereo lupe,
f) – parnokonvekcijske peči in stroji za
mletje mesa,
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Št. 0048-308/10-97
Ob-1507
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v I. polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena. V kuverti za dokumentacijo mora biti predložen izpis iz
sodnega registra oziroma veljavna registracija podjetja, overjena na sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši od treh mesecev
na dan odpiranja ponudb, podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem
stanju (BON1, BON2 oziroma BON3), v
nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz
nadaljnje obravnave.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za obdobje zadnjih treh mesecev.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh 22., 23. in 24. 4. 1997 od
9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Janiju
Topolovcu,
tel.
061/172-43-83
ali
172-47-43 od 7. do 8. ure.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh ločenih zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti
pravilno opremljene:
Prva kuverta mora biti z oznako Ne odpiraj – javni razpis, št. 308/23-97 Obnova
strehe, toplotne izolacije in razsvetljave telovadnice v izobraževalnem centru MNZ v
Tacnu – dokumentacija;
Druga kuverta z oznako Ne odpiraj – javni
razpis, št. 308/23-97 Obnova strehe, toplotne
izolacije in razsvetljave telovadnice v izobraževalnem centru MNZ v Tacnu – ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do
8. 5. 1997 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 9. 5. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložen izpis iz sodnega registra oziroma
veljavna registracija podjetja, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev na dan odpiranja ponudb,
podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON1, BON2 oziroma BON3), v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za obdobje zadnjih treh mesecev.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh 22., 23. in 24. 4. 1997 od
9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Janiju
Topolovcu,
tel.
061/172-43-83
ali
172-47-43 od 7. do 8. ure.

ponovni javni razpis
za oddajo del izdelave idejne zasnove –
rešitve in projektne dokumentacije za
sanacijo toplovodnega omrežja na
objektih MNZ RS – izobraževalni center
v Tacnu
1. Predmet razpisa je izdelava projektne
dokumentacije PGD/PGZ/PZI za obnovo in
preureditev:
a) zunanjega toplovodnega ogrevanega
omrežja,
b) zunanjega omrežja sanitarne tople
vode,
c) priključnih postaj v objektih za:
– pripravo radijatorske ogrevane vode,
– ogrevanje sanitarne vode,
– prezračevalne naprave.
2. Orientacijska vrednost izdelave idejne rešitve in projektne dokumentacije je:
3,000.000 SIT.
3. Lokacija del: Ljubljana – Tacen.
4. Predviden zaključek izdelave dokumentacije junij 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cene,
– reference,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedenih del,
– garancija izvedenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh ločenih zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti
pravilno opremljene:
Prva kuverta mora biti z oznako Ne odpiraj – javni razpis, št. 308/10-97 Idejne
zasnove – rešitve in projektna dokumentacija za sanacijo toplovodnega omrežja na
objektih MNZ RS izobraževalni center v
Tacnu – dokumentacija;
Druga kuverta z oznako Ne odpiraj – javni razpis, št. 308/10-97 Idejne zasnove – rešitve in projektna dokumentacija za sanacijo
toplovodnega omrežja na objektih MNZ-RS
izobraževalni center v Tacnu – ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do 9.
5. 1997 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 12. 5. 1997 ob
8. uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.

Št. 0048-308/23-97
Ob-1508
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v I. polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za oddajo del za obnovo strehe, toplotne
izolacije in razsvetljave telovadnice v
izobraževalnem centru MNZ v Tacnu
1. Predmet razpisa je:
Obnova strehe, toplotne izolacije in razsvetljave telovadnice:
a) gradbena dela,
b) obrtniška dela,
c) instalacijska dela.
2. Orientacijska vrednost: 20,000.000
SIT.
3. Lokacija del: Ljubljana – Tacen.
4. Rok izvedbe del: avgust 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cene,
– reference,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedenih del,
– garancija izvedenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.

Št. 0048-308/22-97
Ob-1509
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v I. polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za oddajo del izdelave projektne
dokumentacije za sanacijo opornega zidu
v izobraževalnem centru MNZ v Tacnu

Št. 22 – 18. IV. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1687

1. Predmet razpisa je:
Izdelava
projektne
dokumentacije
PGD/PGZ/PZI za obnovo in preureditev:
a) idejna zasnova sanacije opornega zidu – arhitektura,
b) projekt za izvedbo – arhitektura,
c) projekt statika in amaturni načrt,
d) odvodnavanje,
e) zunanja ureditev.
2. Orientacijska vrednost: 1,600.000 SIT.
3. Lokacija del: Ljubljana – Tacen.
4. Rok izvedbe del: junij 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cene,
– reference,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedenih del,
– garancija izvedenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh ločenih zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti
pravilno opremljene:
A) Prva kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis, št. 308/22-97 Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo
opornega zidu v izobraževalnem centru
MNZ v Tacnu – dokumentacija;
Druga kuverta z oznako Ne odpiraj –
javni razpis, št. 308/22-97 Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo opornega zidu v izobraževalnem centru MNZ v Tacnu –
ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do 8.
5. 1997 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 9. 5. 1997 ob 8.
uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne
šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložen izpis iz sodnega registra oziroma veljavna registracija podjetja, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši od treh mesecev na dan odpiranja ponudb, podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON1,
BON2 oziroma BON3), v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo o

povprečnem stanju na žiro računu za obdobje zadnjih treh mesecev.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh 22., 23. in 24. 4. 1997 od
9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Janiju
Topolovcu,
tel.
061/172-43-83
ali
172-47-43 od 7. do 8. ure.

Naročnik si pridržuje pravico naknadne
spremembe količin.
2. Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljubljana, pri Likar Goranu, na tel. 061/1591-202,
vsak delovnik od 8. do 10. ure.
3. Orientacijska vrednost razpisane opreme znaša 4,000.000 SIT.
4. Lokacija dostave: MNZ, Vodovodna
93/a, Ljubljana
5. Dobavni rok: čimprej po podpisu pogodbe.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
a) ovojnica z dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– izpis iz sodnega registra oziroma veljavno registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, overjeno na
sodišču; za samostojne podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb;
– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,
b) ovojnica s ponudbo:
– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
Vodovodna 93/a, s posebej prikazanim 5%
prometnim davkom. Cene morajo biti oblikovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,
– dobavni rok,
– opcija ponudbe 60 dni,
– podatke o garanciji ter servisiranju
opreme,
– seznam referenčnih naročnikov v Sloveniji.
Oprema mora imeti zagotovljeno servisiranje v RS za čas življenjske dobe.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporabnika,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– garancija in servis,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana, najpozneje do 5. 5. 1997 do
12. ure.
Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana
Ponudbe morajo prispeti v dveh ločenih
zaprtih ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo mora biti označena “Ne odpiraj – javni
razpis, št. 308/24/97 – dokumentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti označena “Ne odpiraj – javni razpis, št. 308/24/97 – ponudba”.
Na ovojnicah mora biti napisan točen
naziv in naslov ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 6. 5. 1997 ob
8. uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne šole, Kotnikova 8/a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

Št. 0044/5-308/24-97
Ob-1510
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna RS v
prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nabavo potapljaške opreme
1. Predmet javnega razpisa je nakup potapljaške opreme, in sicer:
I.
1. potapljaški računalnik – 4 kose,
2. potapljaške luči 30 W – 4 kose,
3. potapljaški manometer s cevjo – 4 kose,
4. mokra potapljaška obleka 7–10 – 4 kose,
5. mokra potapljaška obleka 3–4 – 4 kose,
6. potapljaške rokavice 3 mm – 4 pare,
7. potapljaške rokavice 5 mm – 4 pare,
8. podvodno padalo – 3 kose,
9. prve stopnje regulatorjev – 8 kosov,
10. potapljaške flaše iz komp. mat. –
4 kose,
11. potapljaške boje – 3 kose,
12. potapljaška škatla za opremo – 4 kose,
13. podvodni detektor kovin – 1 kos.
II.
1. plavuti potapljaške – 4 pare,
2. maska potapljaška – 4 kose,
3. dihalka – 4 kose,
4. obleka potapljaška mokra 5 mm –
1 kos,
5. obleka potapljaška mokra 7 mm –
1 kos,
6. rokavice potapljaške petprstne 5 mm
– 1 par,
7. rokavice potapljaške petprstne 7 mm
– 1 par,
8. nogavice potapljaške 5 mm – 1 par,
9. nogavice potapljaške 7 mm – 1 par,
10. jeklenka potapljaška 15 l – 2 kosa,
11. regulator potapljaški – 2 kosa,
12. manometer potapljaški – 2 kosa,
13. kompenzator plovnosti z regulatorjem – 2 kosa,
14. računalnik potapljaški – 2 kosa,
15. torba za opremo – 2 kosa,
16. pas potapljaški z utežmi 10 kg –
2 kosa,
17. svetilka potapljaška za na masko –
2 kosa,
18. boja potapljaška – 2 kosa.
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10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 6. in
8. točke tega razpisa, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

– zamenjava lesenih oken s PVC okni –
1,300.000 SIT.
3. Čas izvedbe: julij–avgust 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo o
upravljanju,
– ceno,
– poslovno boniteto, ne starejšo od
30 dni,
– opcijo ponudbe,
– rok izvedbe,
– plačilne pogoje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III,
prvih 5 dni po objavi razpisa.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/2201-315.
Za dvig dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu pristojbine v višini
0,05 promile od orientacijske vrednosti
del na ŽR 51800-630-25505 sklic na št.
00 04-444 z namenom nakazila “Ptistojbina
za javni razpis za investicijsko vzdrževanje
OŠ”.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati
20. dan od objave v Uradnem listu RS od
12. ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, soba 343/III.
8. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.
Naročnik si pridržuje pravico izbirati izvajalca za vsako delo posebej. Prav tako si
pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev, z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

5. Roki:
– predviden pričetek del 4. 5. 1997,
– predviden zaključek del 20. 6. 1997.
6. Ponudniki dobijo dokumentacijo za
razpisana dela na Uradu župana Občine
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, pri
Kraner Janezu, tel. 0601-44311, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference ponudnika, dokazila
o strokovni usposobljenosti (registracija, odločba), višina ponudbe, drugi finančni pogoji, rok izvedbe, garancijski rok, druge
ugodnosti ponudnika. Najnižje ovrednoteno
ponudbo naročnik ni dolžan upoštevati kot
najugodnejšo.
8. Rok oddaje ponudb je 10. dan po objavi v Uradnem listu RS do 12. ure v sprejemno pisarno Občine Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
Ponudbe morajo biti zaprte v dveh kuvertah z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
fasado”.
Ponudba mora vsebovati:
– registracijo ponudnika in odločbo (tudi za ev. podizvajalca),
– BON 1 in 2,
– podatke o kadrih, ki bodo vodili razpisana dela,
– reference za razpisano vrsto del,
– terminski plan poteka del,
– predlog pogodbe s finančnimi pogoji
(ključ v roke, odlog plačila...).
O terminu odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obveščeni.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu natečaja v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Občina Hrastnik

Ob-1511
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijsko
vzdrževalna dela na objektih osnovnih
šol v Občini Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Objekti, predmet razpisa in orientacijske vrednosti:
a) OŠ Toneta Čufarja, Zrkovska 67, Maribor
– zamenjava vinfleks tlaka – 3,500.000
SIT,
– zamenjava lesenih oken s pvc okni –
3,300.000 SIT,
b) OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva 5, Maribor
– obnova tal v telovadnici – 2,000.000
SIT,
c) OŠ Prežihovega Voranca
– zamenjava lesenih oken s PVC okni –
4,000.000 SIT,
d) OŠ Kamnica, Vrbanska 93, Kamnica
– obnova tal v telovadnici – 5,000.000
SIT,
e) OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor
– obnova telovadnice – 4,000.000 SIT,
f) OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2,
Maribor
– zamenjava lesenih oken s PVC okni –
4,000.000 SIT,
g) OŠ Franceta Prešerna, podružnica
Razvanje
– preureditev kotlarne iz trdega goriva
na plinsko – 4,200.000 SIT,
h) OŠ Angela Besednjaka, Celjska ul. 11,
Maribor
– zamenjava lesenih oken s PVC okni –
5,400.000 SIT,
i) OŠ Tabor I, Arnolda Tovornika 21,
Maribor
– zamenjava talnih oblog s parketom –
2,700.000 SIT,
j) OŠ Tabor II, Klinetova 18, Maribor
– obnova tal v telovadnici – 6,000.000
SIT,
k) OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica
– obnova elektroinstalacije – 2,700.000
SIT,
– slikopleskarska dela – 1,300.000 SIT,
l) OŠ Slave Klavore, Štrekljeva 31, Maribor
– zamenjava talne obloge na hodnikih
1,200.000 SIT,
m) OŠ Dušana Flisa Hoče

Št. 351-17/95
Ob-1512
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Občina Hrastnik
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev fasade na
upravni zgradbi Občine Hrastnik
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
ureditev fasade na upravni zgradbi Občine
Hrastnik.
2. Investitor je Občina Hrastnik, Pot V.
Pavliča 5, Hrastnik.
3. Lokacija in obseg del: objekt se nahaja v Hrastniku, Pot Vitka Pavliča 5.
Ureditev fasade obsega delno odstranitev slabega ometa, odstranitev balkonov,
delno zamenjavo oken, izdelavo finega zaključnega sloja in pleskanje.
4. Predvidena vrednost del: 9,200.000
SIT.

Ob-1514
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Škofja Loka objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev investicijsko
vzdrževalnih del na objektih družbenih
dejavnosti v Občini Škofja Loka po
programu za leto 1997
1. Investitor: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa so
investicijsko vzdrževalna dela na objektih
družbenih dejavnosti v Občini Škofja Loka
po programu del za leto 1997. Seznam predvidenih del in popise prejmejo ponudniki z
razpisno dokumentacijo. Investicijsko vzdrževalna dela zajemajo gradbena dela, vseh
vrst obrtniška in inštalacijska dela.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 15,000.000 SIT.
4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del,
– sodno registracijo in inšpekcijsko dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– seznam referenčnih objektov, na katerih je izvajalec opravljal podobna razpisna
dela in
– eventualne druge elemente, ki investitorju lahko dokažejo ugodnost ponudbe.
5. Rok izvedbe: razpisana dela se bodo
izvajala od junija do septembra 1997.
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6. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih delih,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
7. Kompletnost ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe za posamezno vrsto del
iz seznama investicijsko vzdrževalnih del
ali za več del skupaj.
8. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo popise predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in detajlne pogoje
razpisa na Občini Škofja Loka, Mestni trg
15, soba 16/II, Alojz Bogataj, tel.
064/624-190.
9. Ponudbe zbiramo do ponedeljka 12. 5.
1997 do 12. ure. Ponudbe je treba poslati v
zaprti kuverti z naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpiraj, ponudba – vzdrževanje
objektov družbenih dejavnosti”, priporočeno po pošti ali oddati osebno v pisarni št. 5
– vložišče. Naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska 2, 4220 Škofja Loka.
10. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek
12. 5. 1997 ob 12.30 v mali sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska 2.
11. Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni pismeno v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Škofja Loka

Ti dokumenti sestavljajo popolno razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče dobiti na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Župančičeva 6,
Ljubljana, Slovenija, kontaktna oseba: Dimitrij Pur, telefon: (386) 61-178-53-05,
faks: (386) 61-224-548.
Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov za razpisno dokumentacijo morajo prispeti priporočene na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje v roku 14 dni od dneva objave
tega obvestila v Uradnem listu RS.
Informacije o tehničnih podrobnostih
projekta so na voljo na Uradu RS za prostorsko planiranje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenija, Kontaktna oseba Aljaž
Plevnik, tel.: 061/178-70-56, vsak delovnik
med 9. in 11. uro.
3. Oddajanje prijav
Prijave v angleščini morajo biti dostavljene najkasneje do petka, 16. maja 1997 do
10. ure po lokalnem času na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, Slovenija.
Ovojnica mora biti označena: Do not
open – for tender/Ne odpiraj – razpis “TIMAV/Krast park. Javno odpiranje ponudb
bo dne 16. maj 1997 ob 12. uri po lokalnem
času na istem naslovu.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 354-06-8/97
Ob-1516
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo
za okolje in prostor v imenu Komisije
Evropske Unije za projekt TIMAV/Kraški
park, SL-9403.02.01-04, ki se financira iz
sredstev PHARE v okviru Programa prekomejnega sodelovanja v Sloveniji objavlja

The Government of the Republic of Slovenia, Ministry of Environment and Physical
Planning on behalf of the European Commission for project TIMAV/Karst Park,
SL-9403.02.01-04 financed from PHARE
funds in the framework of Cross-border
Co-operation Programme in Slovenia, invites

3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders and
the Award of Supply Contracts.
These documents constitute the complete tender dossier and may be obtained free
of charge by written request from: Ministry
of Environment and Physical Planning, Župančičeva 6, Ljubljana, Slovenia, Mr. Dimitrij Pur, Phone: (386) 61-178-53-05, Facsimile: (386) 61-224-548.
Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at larest 14 days
after publication of this announcement in
the Official Gazette of RS.
The information about the technical detail of the project are available at the Office
of the Republic of Slovenia for Physical
Planning, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenia, contact person Mr. Aljaž Plevnik,
Tel.: +386 61-178-70-56, every working
day, between 9.00 a.m. – 11.00 a.m.
3. Submission of tenders
Tenders in English must bu submitted, at
the latest, on Monday 16 May 1997, (10.00
a.m.) local time, at: Ministry of Environment and Physical Planning, Župančičeva
6, 1000 Ljubljana, Slovenia.
The envelop has be marked: Do not open
– tender/Ne odpiraj – razpis “TIMAV/Karst
park.
They will be opened at public session on
16 May 1997, (12.00 a.m.) local time at the
same address.
Ministry of Environment and Phyisical
Planning

razpis
za nabavo opreme za izvedbo projekta:
Kolesarska mreža na Krasu
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in pravne osebe iz držav članic Evropske unije in iz dežel koristnic programa PHARE v Centralni in Vzhodni Evropi, ki dobavljajo blago z izvorom v teh državah.
1. Predmet
Objavlja se razpis za nabavo opreme za
izvedbo projekta: Kolesarska mreža na Krasu. Izbrana organizacija bo pripravila celotno projektno dokumentacijo in usposobila
kolesarsko mrežo. Kolesarska mreža bo povezovala celoten Kras, od severnega do južnega dela in bo povezana z italijansko stranjo. Kolesarska mreža bo v tesni povezavi z
delovanjem bodočega Kraškega parka. Za
izvedbo projekta so predvidena sredstva v
skupni vrednosti do 100.000 Ecu.
Ponudniki se lahko prijavijo samo na razpis v celoti. Ponujeni material mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih specifikacijah.
2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za ponudbe predstavljajo naslednji dokumenti v angleščini:
1. navodila ponudnikom za pogodbe o
nakupu,
2. posebni razpisni pogoji za pogodbe o
nakupu,
3. tehnične specifikacije,
4. predračun,
5. splošna pravila za ponudnike in sklenitev pogodbe o nakupu.

Tenders for the Provision of Equipment
for the Implementation of the Projekct:
Cycling Net in the Karst Area
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE programme from Central and Eastern Europe
who offer to supply goods originating from
those countries.
1. Subject
Invitation to tender for the provision of
equipment for implementation of the Cycling Net in the Karst Arca. Selected organisation will have to prepare complete project documentation and enabled the cycling
net for operation.
The cycling net will have to connect all
parts of Karst from Northern to Southern
part of the region and have connections with
Italian side. The cycling net have to be in
close connection with operation of the future Karst Park.
Total budget available fot this contract
amounts is up to 100.000 ECU.
Any tenderer may tender only for all of
the goods. The supplies tendered must fully
conform with the detailed description set
out in the Technical Specifications.
2. Tender dossier
The following documents in English are
issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tehderers for Supply
Contracts,
2. Special Tender Conditions for Suppy
Contracts,

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Št. 21/97
Ob-1398
Na podlagi 39. člena statuta delniške
družbe sklicujeva
2. skupščino
Koplast, plastični izdelki d.d.,
Tovarniška 2, Slovenske Konjice,
ki bo v petek, dne 30. 5. 1997 ob 14. uri
na sedežu podjetja v Slovenskih Konjicah,
Tovarniška 2, pisarna direktorja družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996
s predlogom delitve dobička.
Direktor družbe, kot uprava, predlaga k
posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Sklep k točki 1:
a) Direktor družbe otvori skupščino in
ugotovi sklepčnost.
b) Skupščina izvoli predsednika skupščine, notarja in zapisnikarja.
Sklep k točki 2:
a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1996.
b) Čisti dobiček iz leta 1996 se razdeli po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.
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Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev družbe je na
vpogled na sedežu družbe, Tovarniška 2,
vse delovne dni od 11. do 12. ure.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen
pri upravi družbe v roku 7 dni po objavi
tega vabila.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic z označbami A, B,
C in D, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Vsaka glasovalna delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Glasovalno pravico lahko
uresničuje torej tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
prijavil svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.
Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in
priimek in naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis ter žig pooblastitelja. Vsa predložena pooblastila so do konca skupščine družbe na vpogled pri notarju.
V primeru, da bi skupščina ne bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan in
v istem prostoru eno uro pozneje.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.
Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina, bo odprt 1/2 ure pred uradnim
začetkom.
Vljudno vabljeni!
Koplast plastični izdelki, d.d.
Slovenske Konjice
predsednik nadzornega sveta
direktor

Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave o poslovanju družbe v letu 1996 z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše.
4. Predlog razdelitve nerazporejenega
dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog razdelitve nerazporejenega dobička v predlaganem besedilu.
5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor za leto 1997.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepa pod 1. je pripravila uprava.
Predloge sklepov pod 2., 3. in 4. sta pripravila nadzorni svet in uprava.
Predlog sklepa pod 5. je pripravil nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic z oznako A, B, C,
G ali E, sami ali po njihovih pooblaščencih.
Glasovanje na skupščini bo o vsaki točki
dnevnega reda javno, z glasovnicami.
Delničarji morajo svojo udeležbo pisno
sporočiti na naslov družbe vsaj tri dni pred
sejo, to je najkasneje do 16. 5. 1997. Pisna
pooblastila pooblaščencev morajo biti na sedežu družbe vsaj tri dni pred sejo, to je
16. 5. 1997. Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni sklic
skupščine 19. 5. 1997 ob 17. uri v istem
prostoru, z enakim dnevnim redom.
Sejna soba, v kateri bo zasedanje, bo
odprta od 15. ure naprej. V tem času delničarji lahko prevzamejo glasovnice. Delničarje prosimo, da so pravočasni.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe (v
tajništvu) vsak delovni dan od 12. do 14.
ure.
Goriška d.d. Nova Gorica
uprava delniške družbe

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Jadranski 21, v tajništvu
uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi
(do 25. 4. 1997) podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumo
utemeljeni.
Vsak delničar oziroma njegov pooblaščenec mora svojo udeležbo na skupščini najaviti v pisni obliki, najmanj 4 dni pred zasedanjem skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 15. uri v
istih prostorih in bo veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
RRC Računalniške storitve d.d.
Ljubljana
uprava

Št. 44
Ob-1396
Uprava delniške družbe Goriška, trgovine in storitve d.d. Nova Gorica, Gregorčičeva 19 sklicuje
2. redno skupščino
delničarjev družbe Goriška, trgovina in
storitve d.d Nova Gorica,
ki bo dne 19. 5. 1997 ob 16. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Gregorčičeva 19.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov, ugotovitev objavljenega dnevnega reda.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisnikarja in notarja. Ugotovi se sklepčnost
skupščine. Ugotovi se objavljeni dnevni red
skupščine.
2. Sprejem predloga sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predlaganem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe v letu 1996 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše.

Št. 2080
Ob-1422
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana, Jadranska 21 sklicuje
3. sejo skupščine,
ki bo dne 20. 5. 1997 ob 14. uri na sedežu družbe, na Jadranski 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Potrditev predsednika, imenovanje
2 preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje
2 preštevalca glasov, in notarja za sestavo
notarskega zapisnika.
3. a) Obravnava letnega poročila RRC,
d.d. za leto 1996 in sprejem poročila.
b) Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: a) Skupščina sprejme letno poročilo, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja RRC, d.d.
b) Skupščina sprejme predlagano delitev dobička.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
5. Razno.
Predlog za revalorizacijo sejnin nadzornega sveta.

Št. 9-188
Ob-1461
Na podlagi 26. člena statuta družbe Elektroservisi, Proizvodnja, trgovina, montaža
in servisiranje, d.d., Ljubljana, Glavarjeva
14, sklicuje začasna uprava
prvo zasedanje skupščine
družbe Elektroservisi, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 20. 5. 1997 ob 17. uri
na sedežu družbe v sejni sobi na Glavarjevi
14 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se, da je skupščina sklepčna
in lahko veljavno odloča,
b) izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov,
c) zasedanju prisostvuje povabljeni notar.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
3. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v prečiščenem
besedilu, ki v celoti nadomesti dosedanji
statut z dne 16. 1. 1996.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.
5. Poročilo začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju DO Elektro Ljubljana,
n.sub.o., TOZD Elektroservisi, o.sub.o.,
Ljubljana, Glavarjeva 14.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju.
6. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo se imenuje družbo “Constantia”,
d.o.o.
7. Sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju za leto 1996.
8. Razporeditev čistega dobička za poslovna leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o razporeditvi čistega dobička za leta 1993, 1994,
1995 in 1996.
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9. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev nadzornega sveta delniške družbe Elektroservisi.
Predlog sklepa:
a) razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta,
b) izvoli se člane nadzornega sveta v
predlagani sestavi.
10. Določitev sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina predsedniku in članom nadzornega sveta v predlagani višini.
11. Vprašanja, pobude in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na zasedanje skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja,
da bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Udeležence prosimo, da napovejo udeležbo na skupščini pisno ali osebno vsaj tri
dni pred zasedanjem.
Gradivo za zasedanje skupščine bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe na
Glavarjevi 14 v Ljubljani, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.
Nasprotni predlogi
Udeležence prosimo, da pisno sporočijo
svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda upravi družbe v roku 7 dni po objavi sklica.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 18. uri, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elektroservisi, d.d., Ljubljana
začasna uprava

2. sprejme se predlagani dnevni red.
III. Informacija o pritožbi Odškodninskega sklada RS na Okrožno sodišče v Kranju o veljavnosti 1. skupščine podjetja Integral AP Tržič, d.d.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena
s pritožbo Odškodninskega sklada RS.
IV. Poročilo o lastninskem preoblikovanju podjetja in preoblikovanja podjetja v
d.d.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.
V. Potrditev izvolitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta, ki jih izvoli skupščina družbe so izvoljeni:
– Emil Milan Pintar,
– Barbara Gunčar in
– Klemenc Janez.
VI. Poročilo o poslovanju v letu 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o poslovanju v letu 1995.
VII. Predlog poslovne usmeritve za leto
1996 in strategija razvoja.
Predlog sklepa: sprejmejo se poslovne
usmeritve o poslovanju in razvoju družbe v
letu 1996 in strategija razvoja.
VIII. Predlog o uporabi dobička iz leta
1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejmejo se sklep o uporabi dobička za leto 1993, 1994 in 1995 po
predlogu začasne uprave.
IX. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje zaključnega računa za leto 1996.
Predlog sklepa: za opravilo revizije zaključnega računa za leto 1996 se imenuje
revizijsko družbo Podboršek iz Ljubljane.
X. Obravnava in potrditev poslovnega
poročila za leto 1996 s poročilom revizijske
hiše.
Predlog sklepa: potrdi se poslovno poročilo za leto 1996 s poročilom revizijske hiše.
XI. Poslovna usmeritev za leto 1997.
Predlog sklepa: potrdi se poslovna usmeritev za leto 1997.
XII. Predlog o uporabi dobička iz leta
1996.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1996, ki
znaša 690.000 SIT se nameni za odkup lastnih delnic.
XIII. Predlog odprodaje poslovnih prostorov podjetja Integral AP Tržič, d.d., v Tržiču
na Cankarjevi št. 1 in Predilniški št. 1.
Predlog sklepa: na Cankarjevi cesti št. 1
se odproda poslovni prostor – trgovski lokal
v skupni izmeri 41,37 m 2 in poslovni prostor – pisarna v skupni izmeri 14,02 m2.
V Tržiču na Predilniški cesti št. 1 se
odproda poslovni prostor – bife v skupni
izmeri 70,73 m2. Pridobljena dnevna sredstva se izključno namenijo za novo investicijo na Mlaki pri Tržiču.
XIV. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje zaključnega računa za leto 1997.
Predlog sklepa: za opravilo revizije zaključnega računa za leto 1997 se imenuje
revizijsko družbo Podboršek iz Ljubljane.
Delničarje pozivamo, da vse svoje predloge in pripombe za spremembo dnevnega
reda skupščine v skladu s statutom družbe,
dostavijo upravi v pisni obliki najkasneje v
12 dneh po objavi sklica skupščine.

Gradivo: celotno gradivo je delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja Integral AP
Tržič, d.d., Predilniška c. 1, 4290 Tržič, in
sicer vsak delovni dan med 9. in 13. uro, pri
Stojakovič Dragici.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Udeležba na skupščini ali uresničevanje
glasovalne pravice sta pri tistih delničarjih,
ki niso pooblastili finančne organizacije ali
niso pristopili v druženje delničarjev, pogojena s prijavo upravi družbe najkasneje 3
dni pred skupščino.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Sklic skupščine: kolikor v prvem sklicu
ni zagotovljena sklepčnost, se opravi nova
seja skupščine naslednji dan ob isti uri v
istem kraju in z istim dnevnim redom, na
kateri se veljavno odloča ne glede na višini
zastopanega osnovnega kapitala.
Integral AP Tržič, d.d.
direktor družbe

Št. 18
Ob-1462
Integral AP Tržič, d.d., Predilniška 1,
Tržič, uprava družbe na podlagi 5.5. točke
statuta družbe Integral AP Tržič sklicuje
2. skupščino delničarjev,
ki bo dne 22. 5. 1997 (četrtek) v Tržiču,
v Vila Bistrica, Pot na Bistriško planino št.
29 ob 8.30.
Za sejo skupščine predlaga naslednji
dnevni red:
I. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna ter
so zagotovljeni vsi formalni pogoji za delo.
II. Imenovanje organov skupščine in
sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa:
1. imenuje se predsednika skupščine,
preštevalca glasov in notarja po predlogu
uprave,

Ob-1463
Na podlagi določil statuta družbe Tima
Holding, d.d., Maribor, direktor družbe sklicuje redno sejo
skupščine družbe,
ki bo v petek, 23. maja 1997, ob 12. uri,
v prostorih Veletrgovina VEMA, export-import, d.d., Maribor, Tržaška c. 65, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, zapisnikar, preštevalca glasov in
notar.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine.
4. Obravnava zaključnega računa in poslovnega poročila za leto 1996 z mnenjem
upravnega odbora.
Predlog sklepa: sprejme se zaključni račun in poslovno poročilo za leto 1996 z
mnenjem upravnega odbora.
5. Obravnava sanacijskega programa
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sanacijski
program družbe iz meseca septembra 1996.
6. Obravnava sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: potrdijo se spremembe
statuta družbe Tima Holding, d.d., Maribor.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta.
Gradivo, o katerem odloča skuščina je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Mariboru, Svetozarevska 10/II – vsak delovnik od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
pooblaščenci ali zastopniki, ki se morajo
izkazati z verodostojnim pisnim pooblastilom in ga oddati pred začetkom seje.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Tima Holding, d.d.
direktor
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Št. 25/97
Ob-1464
Na osnovi 9.3.3. točke statuta družbe Frizerstvo Maribor, d.d., sklicuje uprava

rem se skupščina zopet sestane ter je sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Frizerstvo Maribor, d.d.
uprava

a) Skupščina soglaša, da se prodajo nepremičnine vpisane pod vložno št. 343,
1282, 1284, 1285, 1286, vse k.o. Moste ter
nepremičnine v Šentjoštu.
b) Na eni od prihodnjih sej skupščine se
bo odločalo o konkretnih pogojih in načinu
prodaje.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe ter statut
družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Indos, d.d., Ljubljana – tajništvo direktorice, Industrijska c. 3, vsak delovni dan
med 13. in 15. uro.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic z oznako B, D, E in G oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zakonitem zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnic z obkroževanjem ZA ali PROTI,
ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (ime in priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo
družba obdrži.
Pozivamo delničarje, pooblaščence in zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo začasni upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo poslati tudi pisna
pooblastila.
Dvorana bo odprta od 12. ure dalje. Delničarje prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti udeležencev in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine
vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine.
Delničarje prosimo, da pravočasno zasedejo mesta v dvorani, saj zamudniki ne bodo
imeli vstopa v dvorano zasedanja skupščine.
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% delničarjev zastopanega osnovnega kapitala. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne ob 14. uri na
mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Indos, d.d., Ljubljana
začasna uprava

III. sejo skupščine
delniške družbe Frizerstvo
Maribor, d.d.,
ki bo v četrtek, 29. 5. 1997 ob 12. uri, na
sedežu družbe Dvoŕakova 10/č, Maribor, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
imenuje predsednik skupščine, dva preštevalca glasov ter notar v funkciji zapisnikarja.
3. Letno poročilo za leto 1996 z načrtom
delovanja družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 z načrtom družbe za leto
1997 v predloženem besedilu.
4. Odločanje o uporabi dobička oziroma
kritju izgube za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
uporabi dobička oziroma kritju izgube za
leto 1996 v predloženem besedilu.
5. Odločitev o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
zmanjšanje osnovnega kapitala.
6. Preoblikovanje delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo.
7. Prodaja osnovnih sredstev.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o prodaji osnovnih sredstev.
8. Vprašanja in pobude delničarjev
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini je potrebno deponirati na sedežu družbe, vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, v pisni obliki.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v
pisarni tajništva uprave, uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost ter prevzeli glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 19. 5. do 26. 5. 1997 med 12. in
14. uro, na sedežu družbe Dvoŕakova 10/č,
Maribor, pri Cafnik, tel. 303-251.
Delničarje prosimo, da svoje dopolnitve
in predloge pisno s priporočeno pošto sporočijo upravi v 7 dneh od objave tega sklica
skupščine.
Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stlaišča in
bosta o spremenjevalnih predlogih najpozneje 12 dni po objavi sklica skupščine obvestila delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po kate-

Ob-1465
Začasna uprava delniške družbe Indos
na podlagi zahteva DZU Triglav, d.o.o., ki
predstavlja 9,76% kapitala in DZU Atena,
d.o.o., ki predstavlja 9,76% kapitala sklicuje
1. redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 21. 5. 1997 ob 13. uri v dvorani kina Triglav, Ljubljana, Ob Ljubljanici
36, predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Dušan Kecman, dipl. jur. Za
preštevalca glasov se imenujeta mag. Miha
Švent in Stanka Zibelnik. Za notarko se imenuje Nada Kumar, dipl. jur.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red po predlogu sklicatelja.
3. Poročilo o lastninskem preoblikovanju.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju po predlogu
uprave.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v obdobju 1993–
1996.
Predlogi sklepov:
a) Sprejme se letno poročilo o poslovanju v obdobju 1993 do 1996 po predlogu
uprave.
b) Ugotovljena izguba se bo pokrivala iz
rezultatov poslovanja in iz rezerv družbe.
c) Sprejme se predvidena strategija razvoja družbe do leta 2000 kot osnova nadaljevanja sanacije družbe.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
a) Za člane nadzornega sveta se izvolijo
naslednji člani:
1. Sašo Jevšnik, dipl. ek.,
2. Lucijan Rejec,dipl. inž.,
3. Tadej Počivavšek, dipl. jur.,
4. Franc Ravnik, dipl. inž.
Predlog je oblikoval začasni nadzorni
svet na svoji 4. izredni seji, dne 11. 4. 1997.
b) Ugotovi se, da se z imenovanjem stalnega nadzornega sveta po zakonu razreši
začasni nadzorni svet v sestavi: Franc Ravnik, Drago Grilc, Drago Bržan, Simon Godec, Marta Janežič in Vinko Švigelj.
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: potrdi se predlog sejnin
članom nadzornega sveta.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe se imenuje revizijska
družba Ripro, Družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o.
8. Soglasje k prodaji nepremičnin ter
nakupu novih nepremičnin oziroma zamenjavi.
Predlogi sklepov:

Št. 32/97
Ob-1466
Inženiring IBT Ljubljana, d.d. – svetovanje, projektiranje in inženiring, Proletarska 4, Ljubljana, uprava v skladu z 283.
členom zakona o gospodarskih družbah,
sklicuje
2. skupščino
Inženiring IBT Ljubljana, d.d.,
svetovanje, projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v sejni sobi Inženiring
IBT Ljubljana, d.d., Proletarska 4, v Ljubljani, dne 22. 5. 1997 ob 13. uri.
Dnevni red:
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1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene
sklepčnosti sprejema skupščina predlagani
dnevni red.
2. Imenovanje organa skupščine, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi po
predlogu uprave.
3. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejema po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta poročilo za poslovno leto 1996.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema po
predlogu uprave in mnenja nadzornega sveta delitev čistega dobička za leto 1996, in
sicer: čisti dobiček za leto 1996 je znašal
3,975.520,80 SIT.
Razdeli se:
60% 2,385.312,50 SIT se nameni za izplačilo dividend,
40% 1,590.208,30 SIT ostane kot nerazporejen dobiček.
5. Vprašanje in pobude delničarjev.
Vsa gradiva in celotni predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Cankar Jug Cveti, od 22. 4. do 22. 5. 1997
od 9. do 11. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine tajništvu družbe pošljejo pisne, razumno utemeljene nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava bo v 12 dneh po objavi sklica
skupščine delničarjev, ki bodo to zahtevali
poslala sporočila in gradiva iz 287. člena ZGD.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo delničarji, ki se izkažejo z osebnim dokumentom in potrdilom o lastništvu delnic,
pooblaščenci delničarjev pa tudi z veljavnim pisnim pooblastilom.
Če skupščina ob navpovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro, nato pa se
skuščina ponovno sestane. V drugem sklicu
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih glasov.
Inženiring IBT Ljubljana, d.d.
uprava

Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za leto 1997 se imenuje predlagana
revizijska hiša.
5. Poročilo o pridobitvi lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
pridobitvi lastnih delnic.
6. Predlog za umik lastnih delnic in za
zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sklepa.
7. Predlog za spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta.
8. Predlog za spremembo višine sejnine
za predsednika in člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep.
9. Pobude delničarjev.
Udeležbo na skupščini je treba pismeno
napovedati vsaj 3 dni pred zasedanjem.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 25% zastopanega osnovnega kapitala.
Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretjo osebo, če jo pooblasti s pismenim
pooblastilom, ki ga deponira na družbi.
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe.
egp Embalažno grafično podjetje, d.d.,
Škofja Loka
ravnatelj družbe

Začasna uprava sklicuje skupščino v četrtek 22. maja 1997, ob 9. uri v sejni sobi
IMOS, Dunajska 56/IX, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Odprtje skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti. Začasna uprava odpre
skupščino in ugotovi, da je skupščina
sklepčna in da lahko zaseda.
Začasna uprava obvesti skupščino o notarju, ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: izvoli se predlagana predsednica Andreja Medved, dipl. jur.
in dva preštevalca glasov, in sicer Boža Podkrajšek in Aleksandra Perko.
3. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina delničarjev se seznani s potekom lastninskega
preoblikovanja.
6. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1996.
Mnenje začasnega nadzornega sveta: začasni nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo začasne uprave za
leto 1996 v predloženem besedilu.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se revidirano letno poročilo za leto 1996 z načrtom
delovanja družbe za leto 1997 v predloženem besedilu.
7. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi dobička od leta 1993 do 1996.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta: sprejme se predlagana uporaba dobička od leta 1993 do 1996, in sicer:
– za pokrivanje izgube za leto 1995 v
višini 4,873.737,61 SIT,
– za dividende v višini 20,766.900 SIT,
– za rezerve v višini 4,614.763,78 SIT,
– nerazporejeni dobiček v višini
92,918.320,89 SIT.
8. Obravnava in sprejem sklepa o formiranju sklada lastnih delnic in odkup delnic
po zaposlenih.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se sklep o
formiranju sklada lastnih delnic in odkup delnic po zaposlenih v predlaganem besedilu.
9. Volitve članov nadzornega sveta. Predlog sklepa začasnega nadzornega sveta:
skupščina izvoli člane nadzornega sveta za
mandatno obdobje 4 let, in sicer: Jadranko
Percan-Pavčič, dipl. jur. in Franca Propsa.
10. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev
družbe.
11. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revidiranje letnih izkazov za leto
1997 se imenuje revizijska hiša Start, družba za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o.,
Jadranska 18, Ljubljana.

Ob-1467
Ravnatelj družbe, skladno s 37. členom
statuta delniške družbe sklicuje
4. zasedanje skupščine delničarjev,
ki bo v torek 20. 5. 1997 ob 12. uri v
prostorih družbe, sejna soba, Kidričeva cesta 82, Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda, ugotovitev
udeležbe in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red,
ugotovi udeležba, izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja in zapisnikarja ter določi dva preštevalca glasov.
2. Poročilo o poslovanju podjetja v letu
1996.
Predlog sklepa uprave in mnenje nadzornega sveta: sprejme se poročilo o poslovanju podjetja v letu 1996.
3. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepa uprave in mnenje nadzornega sveta: sprejme se predlagana delitev dobička.
4. Imenovanje revizorja.

Ob-1498
Na podlagi 25. člena statuta družbe nadzorni svet sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 14. 5. 1997 ob 16. uri v poslovni
stavbi Liko, Verd 100a, Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Sprejem poročila za leto 1996 s poslovnimi usmeritvami za leto 1997.
3. Delitev dobička poslovnega leta 1996.
Predlog sklepov
1. Izvolijo se delovna telesa skupščine
in ugotovi sklepčnost.
2. Sprejme se poročilo za leto 1996 s
poslovnimi usmeritvami za leto 1997.
3. Sprejme se predlagana delitev dobička za leto 1996.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe. Na skupščino so vabljeni
delničarji ali njihovi pooblaščenci. Udeleženci se identificirajo z osebnim dokumentom.
Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje istega dne ob 16.30 v istih
prostorih.
Profin, d.d., Družba za gospodarjenje,
Vrhnika
predsednik nadzornega sveta
Št. 02/5
Ob-1500
Na podlagi 14. točke statuta SPL, d.d.,
vabi začasna uprava SPL, d.d., Ljubljana,
Kersnikova 6/IV delničarje na
1. sejo skupščine
SPL, d.d., Ljubljana, Kersnikova 6/IV
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 9. 10.
1996 registriralo delniško družbo in potrdilo statut.
Začasna uprava ugotavlja, da so s tem
izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.
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12. Obravnava in določitev sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: določijo se sejnine posameznim članom nadzornega sveta v višini 36.508 SIT.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo v klirinško-depotni družbi dne 28. 4. 1997 in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe, Kersnikova 6/IV, Ljubljana, v sobi
20/III, pri Darji Pugelj, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi oziroma razglasi pol-urni odmor, po katerem se skupščina vnovič
sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
SPL d.d., Ljubljana,
začasna uprava

d.d., Tržaška 37, Ljubljana, vsak delovnik
od 8. do 15. ure.
Kompas IngPOS
direktor

Ob-1501
Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi, in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Mašera Spasićeva 10, objavlja

na dan 17. 5. 1997 ob 11. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Mašera Spasićeva 10.
Dnevni red:
1. Letno poročilo, d.d., Salus, za leto 1996.
Predlog sklepa: letno poročilo se sprejme.
2. Delitev čistega dobička.
Predlog sklepa:

sklic 11. redne seje skupščine
delničarjev

1. Dividenda za prednostne delnice
2. Dividenda na delnice razreda A in B (135.000) – 1.500 SIT na delnico,
všteta vmesna dividenda 500 SIT
3. Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se razporedi v nerazporejeni
dobiček
4. Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.2.5. statuta
5. Izplačila iz čistega dobička po točki 6.2.6. statuta
6. Rezerve – Sklad lastnih delnic

10.039
202.500
9.000
22.873
50.000

3. Predlog dopolnitve statuta
Predlog sklepa:
2.1.13. proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
(33.100 – od tega samo montaža, popravila
in vzdrževanje medicinskih instrumentov in
naprav);
2.1.14. proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje (33.200 – od
tega samo popravila in vzdrževanje merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih in drugih
instrumentov, razen optičnih);
2.1.15. proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme (33.400 – od tega

samo popravila in vzdrževanje instrumentov).
4. Predlog določitve revizorske hiše.
Predlog sklepa: določi se revizorska hiša
Coopers & Lybrand za leto 1997.
Besedilo predlagane dopolnitve statuta
in letno poročilo sta na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan med 8. in 10. uro.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničar v sedmih dneh po objavi pisno obvesti družbo o udeležbi na skupščini in da v
tem roku shrani delnice ali pri banki ali
družbi, kjer morajo ostati shranjene do
vključno 19. 5. 1997.
Salus, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Ob-1513
Na podlagi 24. člena statuta delniške
družbe Kompas IngPOS sklicujem

2. Sprejem poročila o poslovanju v letu
1996, z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1996.
3. Odločanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček v višini 454.000
SIT ostane nerazporejen.
4. Informacija o poslovanju za leto
1997.
Predlog sklepa: sprejme se informacija o
poslovanju za leto 1997.
Gradivo za obravnavo točk od št. 2. do
št. 4 je na voljo na sedežu Kompas IngPOS,

7. redno sejo skupščine družbe
ki bo 22. 5. 1997 ob 14. uri na sedežu
družbe, Tržaška 37, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija, zapisnikar in notar.

Št. 22/97
Ob-1477
Uprava družbe Zlatorog, podjetje za ustanavljanje, financiranje, upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Maribor, s sedežem v Mariboru, Ul. 10. oktobra 9, vabi delničarje na
2. sejo skupščine
družbe Zlatorog, d.d., Maribor
Uprava sklicuje skupščino dne 30. 5.
1997 ob 13. uri na sedežu družbe Mapetrol,
d.o.o., Maribor, Linhartova 17/a.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti
Na poldagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
2. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
3. Obravnava poslovnega poročila uprave o poslovanju družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju družbe.
4. Sklep o delitvi dobička za poslovno
leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep
o delitvi dobička za leto 1996.
5. Obravnava plana za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta, se potrdi predlagan plan družbe za leto 1997.
6. Obravnava predloga uprave o odprodaji 49% deleža družbe Henkel Zlatorog
d.o.o., Maribor.
Predlog sklepa: na predlog uprave in v
skladu z mnenjem nadzornega sveta, se odproda 49% delež v družbi Henkel Zlatorog,
d.o.o., Maribor, Industrijska ul. 23.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine in so vpisani v delniško knjigo
(KDD) tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe Zlatorog, d.d.,
Maribor, Ulica 10. oktobra 9, od 10. do 13.
ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina zopet sestane. V tem primeru
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je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Zlatorog, d.d.,
upravna družba

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.
Pooblastilo mora biti pismeno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek in naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 11. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Opozorilo
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.
Pivovarna Laško, d.d., Laško
uprava

zorja in predloga delitve dobička poslovnega leta 1996:
“Čisti dobiček iz poslovanja v letu 1996,
ki po odbitku davka znaša 212,028.676,80
SIT, se uporabi:
a) 94,179.600 SIT za dividende za leto
1996. Dividenda na eno delnico znaša 300
SIT in se izplača delničarjem, katerih delnice bodo na dan 25. 4. 1997 vpisane v registru v Klirinško depotni hiši (KDD),
b) 1,600.000 SIT brutto za nagrado članom nadzornega sveta,
c) 116,249.076 SIT dobička pa ostane
nerazdeljenega”.
Marina Portorož, d.d.

Ob-1480
Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe, sklicujem
skupščino
Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28,
Laško,
ki bo v petek, 23. 5. 1997, ob 10. uri
v dvorani Tri lilije, Poženelova 22 v
Laškem.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov:
Uprava družbe predlaga k posameznim
točkam dnevnega reda skupščine naslednje
sklepe:
Sklep k 1. točki:
Imenuje se verifikacijska komisija, komisija za izvedbo glasovanja, zapisnikar in
notar.
Sklep k 2. točki:
Sprejme se poslovno poročilo za leto 1996.
Sklep k 3. točki:
Čisti dobiček v višini 1.217,733.418 SIT
se razdeli po predlogu uprave družbe za
izplačilo dividende 120 SIT na delnico, kar
predstavlja 531,215.040 SIT in za rezerve
686,518.378 SIT.
Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo na dan 20. 5. 1997 vpisani v delniško
knjigo. Dividenda se izplača v 60 dneh po
sprejemu sklepa.
Sklep k 4. točki:
Sprejmejo se spremembe statuta družbe,
ki razširjajo dejavnost družbe po predlogu
uprave družbe.
Sklep k 5. točki:
Skupščina imenuje firmo Coopers &
Lybrand, d.o.o., Ljubljana, za revizorja
družbe.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Trubarjeva 28, Laško, vse delovne
dni od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B, C, E, G in H,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pismeno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sklepov
pod 3. in 4. točko, ki se sprejemata s tričetrtinsko večino.

Ob-1397
Na podlagi določila 288. člena zakona o
gospodarskih družbah uprava objavlja
nasprotni predlog
k 4. in 5. točki dnevnega reda skupščine
delniške družbe Marina Portorož, d.d., ki bo
v petek, dne 25. 4. 1997 ob 11. uri v Avditoriju Portorož.
Nasprotni predlog je posredoval Slovenski odškodninski sklad, d.d., in se glasi:
k 4. točki dnevnega reda: obravnava in
sprejem sprememb in dopolnitev statuta delniške družbe:
1. Določilo 19. člena statuta družbe Marina Portorož, d.d., se spremeni in se glasi:
“Člani nadzornega sveta so praviloma lahko udeleženi pri dobičku družbe, če so izpolnjeni pogoji za udeležbo uprave na dobičku. Udeležba posameznega člana nadzornega sveta ne sme presegati ene povprečne bruto mesečne plače uprave in se
izplača do 1/2 v denarju, preostanek pa v
delnicah družbe”.
2. Dopolni se določilo 29. člena statuta
družbe Marina Portorož, d.d., z novim drugim odstavkom, ki se glasi: “Upravi praviloma lahko pripada nagrada tudi iz dobička
družbe, če bo dobiček glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe predstavljal donos, ki bo višji od obrestne mere
za enoletne depozite. Višina nagrade iz dobička ne sme presegati 5% od dela dobička,
ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne sme presegati višine šestih bruto plač člana uprave, ob pogoju, da
so plače usklajene z merili Združenja manager. Uprava lahko del dobička, ki ji ga dodeli skupščina družbe, nameni tudi drugim
vodilnim managerjem. Udeležba uprave na
dobičku se izplača praviloma do 1/3 v denarju v gotovini, preostanek pa v delnicah
družbe. Udeležba uprave in njena morebitna udeležba na poslovnem izidu v obliki
nagrade ali stimulativnega dela plače v skladu z individualno pogodbo se medsebojno
izključujeta”.
k 5. točki dnevnega reda: obravnavanje
in sprejem poročila o poslovanju delniške
družbe v letu 1996, s predlogom vlaganj v
letu 1997, mnenja nadzornega sveta in revi-

Razne objave
Popravek
Ob-1481
V razpisu za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja
mladih raziskovalcev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19, z dne 4. IV. 1997,
Ob-1208, Št. 111/97, se:
– v 6. točki besedi “16. maja” nadomestita z besedama “20. junija”;
– v 8. točki besedi “20. maja” nadomestita z besedama “24. junija”.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 23/97
Ob-1478
Zlatorog, podjetje za ustanavljanje, financiranje, upravljanje ter opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Maribor, kot lastnik
49% deleža družbe Henkel Zlatorog, d.o.o.,
s sedežem v Mariboru, Industrijska ul. 23,
na osnovi sklepa nadzornega sveta Zlatorog, d.d., Maribor z dne 11. april 1997, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo 49% poslovnega deleža
družbe Henkel Zlatorog, d.o.o., Maribor
1. Prodajalec: Zlatorog, podjetje za ustanavljanje, financiranje, upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Maribor, Ul. 10. oktobra 9.
2. Predmet: prodaja 49% lasntinskega
deleža družbe Henkel Zlatorog, d.o.o., s sedežem v Mariboru, Industrijska ul. 23, Maribor, katere glavna dejavnost je proizvodnja kozmetičnih in pralnih sredstev.
3. Osebe, ki lahko sodelujejo: ponudbo
lahko pošljejo domače in tuje fizične in
pravne osebe.
4. Pisna ponudba mora vsebovati: ponujeno ceno in plačilne pogoje ter overjen izpisek iz registra za pravne osebe ali overjeno fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe.
Prodajalec si pridržuje pravico zahtevati
še dodatne podatke o kupcu, kakor tudi o
njegovi plačilni boniteti.
5. Rok zbiranja ponudb: ponudba mora
biti poslana priporočeno na naslov Zlato-
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rog, d.d., Ul. 10. oktobra 9, 2000 Maribor, v
roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
Zlatorog, d.d., si pridržuje pravico:
– da ne bo z nobenim od ponudnikov
sklenil pogodbe o prodaji poslovnega 49%
deleža, če bo mnenja, da je ponujena cena
nesprejemljiva, saj ta objava ne zavezuje
prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli
ponudnikom sklene pogodbo o prodaji,
– skleniti pogodbo o odprodaji deleža tudi s ponudnikom, ki ni sodeloval v javnem
razpisu in ni oddal svoje ponudbe v razpisnem roku, ampak je to izvršil naknadno, če
je ponujena cena najugodnejša.
V primeru, da Zlatorog, d.d., ni izbral
ponudnika za sklepanje pogodbe o prodaji
poslovnega deleža, lahko ponovi javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega deleža.
O izbiri ponudnika bo odločala skupščina družbe na svoji prvi redni seji v mesecu
maju 1997.
Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri direktorju družbe Zlatorog,
d.d., na tel. 062/227-765 ali tel. 062/27-669.
Zlatorog, d.d., Maribor

– da zaposluje najmanj eno osebo s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične
ali druge ustrezne smeri in ima najmanj 3 leta
delovnih izkušenj v elektro-tehnični stroki;
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijiami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe, od katerih ima vsaj eden
najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe
elektro-tehnične ali druge ustrezne smeri;
– da razpolaga z zadostnimi obsegom potrebnih delovnih priprav in ustreznimi poslovnimi prostori;
– da je strokovno in kadrovsko usposbljen za vzpostavitev in vodenje katastra javne službe ter razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja registra, finančno-operativnega in razvojnega vidika;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne
službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali
občini;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem
času;
– da poda izjavo, da se strinja z vsemi
določili koncesijskega akta.
VI. Vsebina ponudbe
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
predhodne točke;
– cenik storitev pri vzdrževanju JR v
Domžalah;
– reference;
– dokazila o finančni boniteti.
VII. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz V. točke;
– cena;
– plačilni pogoji;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
VIII. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12.
ure v prostorih Občine Domžale, Oddelek
za gospodarske javne službe, Savska 2,
Domžale. Ponudniki lahko dobijo potrebne
informacije in razlage za izdelavo ponudbe
pri Tonkli Primožu ali Obreza Iztoku, tel.
št. 722-022 ali 713-681. Odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 1.000 SIT, plačljivo v gotovini ali z virmanom na žiro račun št. 50120-630-810230 – proračun Občine Domžale – razpis – “koncesija javna razsvetljava”.
IX. Pismene ponudbe morajo biti oddane do 5. 5. 1997 do 12. ure na naslov: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Savska c. 2, v zapečateni ovojnici s
pripisom: “Javni razpis – ne odpiraj” in
“Koncesija – javna razsvetljava”.
Javno odpiranje ponudb bo v sredo 7. 5.
1995 ob 15. uri v konferenčni sobi Občine
Domžale, Ljubljanska 69.
Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncedenta.
O izbiri koncesionarja bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Izbranemu koncesionarju bo izdana odločba in na njeni podlagi po pravnomočnosti sklenjena koncesijska pogodba.

X. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.
V primeru, da na razpis ne prispe zadostno število veljavnih ponudb, se javni razpis
ponovi.
Občina Domžale

Ob-1495
Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) ter
odloka o pogojih, postopkih in merilih za
podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “javna razsvetljava” (Ur. vestnik Občine Domžale, št.
2/97) Občina Domžale objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe “javna
razsvetljava”
I. Koncendent: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
II. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe “javna razsvetljava”,
ki obsega zamenjavo svetilk in sijalk ter
drogov javne razsvetljave, popravilo oziroma menjavo sestavnih delov, čiščenje in redno vzdrževanje oziroma obnova in vzdrževalna dela na drogovih javne razsvetljave,
intervencije na objektih in napravah javne
razsvetljave, izvedba novoletne okrasitve ter
vzpostavitev in vodenje katastra javne razsvetljave.
III. Obseg koncesije:
a) krajevno: koncesija se podeljuje praviloma enemu koncesionarju za območje celotne Občine Domžale,
b) količinsko:
b1.0) drogovi JR do 4 m – 3240 kom.,
b1.1) drogovi JR nad 4 m – 1807 kom.,
b2) prižigališča – 102 kom.,
b3) semaforji – 8 kom.,
b4) prehodi za pešce (bič) – 15 kom.
IV. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, za dobo 5
let.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da ima obrtno dovoljenje oziroma ugotovitveno odločbo po 4. čl. zakona o gospodarskih družbah;

Ob-1517
Slovenske železarne – Žična d.o.o., Celje, Ipavčeva 20 objavlja
javno zbiranje ponudb
I. Predmet razpisa
Za prodajo nepremičnine poslovni objekt – prizidek k proizvodni hali na parcelnih številkah 674/3 – funkcionalni objekt v
izmeri 59 m2 in dvorišče v izmeri 26 m2 ter
674/4 – dvorišče v izmeri 103 m2, vse vpisano pri vl. št. 538 k.o. Šentjur.
Razpisna cena: tolarska protivrednost
84.000 DEM.
II. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki vplačajo varščino v višini 5% od izklicne cene nepremičnin oziroma premičnin na žiro račun Žične
d.o.o., Celje št. 50700-601-10243 ali v istem roku razpisniku predložijo nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv in v besedilu, ki ga določi prodajalec.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini ponudnik
ne more sodelovati na javnem razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom
in registracijo, iz katere je razvidno, da ima
podjetje sedež v Republiki Sloveniji, fizične osebe pa originalnim potrdilom o slovenskem državljanstvu.
Poleg zgoraj navedenega mora pisna ponudba obsegati ponujeno ceno, plačilne pogoje in navedbo dejavnosti, ki jo namerava
ponudnik opravljati v objektu.
Varščina bo uspelemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino in sicer po odbitku 2% kupnine na račun stroškov prodaje,
neuspelemu ponudniku pa neobrestno vrnjena v roku 3 dni po izbiri najugodnejšega
ponudnika na žiro račun, naveden v ponudbi.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po uspeščno
zaključenem razpisu in poravnati celotno
kupnino v pogodbenem roku. Če izbrani ponudnik pogodbe v tem času ne sklene, izgubi pravico do vračila varščine. Prodajalec
bo zadržal varščino in razveljavil pogodbo
tudi v primeru, če izbrani ponudnik ne bo
poravnal kupnine v pogodbenem roku.
Davek na promet nepremičnine ter vse
druge dajatve in stroške, povezane s prenosom lastništva, plača kupec.
Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti poslane s priporočeno pošiljko v
roku 15 dni po objavi razpisa na naslov SŽ
Žična d.o.o., Celje, Cesta v Trnovlje 7, Celje. Vse informacije glede razpisa dobijo
zainteresirane osebe v družbi SŽ Žična
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, Celje (tel.
063/333-16 in 063/333-12).
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za prodajo”.
Nepremičnina se prodaja po sistemu “videno – kupljeno”.
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Vsi zainteresirani si lahko predmet razpisa ogledajo vsak dan med 8. in 12. uro.
Predhodno je potrebno ogled najaviti na
tel. 063/333-16 ali 063/333-12.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.
Slovenske železarne–Žična d.o.o., Celje

Ob-1520
Skladno s 7. členom statuta Splošne banke Koper, d.d. in poslovnikom o postopku

prodaje imenskih delnic Splošne banke Koper, vas obveščamo o prodaji naslednjih rednih delnic Splošne banke Koper, d.d.:

Ob-1424
Hipot, d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva 7,
Šentjernej – komisija za prodajo razpisuje
prodajo premoženja družbe z zbiranjem
ponudb
Z zbiranjem ponudb se prodaja:
– nepremičnini – počitniške kapacitete
– garsonjeri (2 kosa). Površina garsonjere
je 22,01 m2. Garsonjeri se nahajata na
Rogli, ulica Gaber B4, št. garsonjere 23
in 24.
Izklicna cena za nepremičnino s pripadajočo opremo je 38.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju B. S. na
dan plačila.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika ter pooblaščene osebe za zastopanje pri pravnih osebah,
– ponujeno ceno.
Rok za zbiranje ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Ogled premoženja oziroma podrobnejše
informacije je možno dobiti po predhodnem
dogovoru s predsednico komisije za prodajo na tel. 068/81-220 vsak delovnik med
8. in 10. uro.
Pri prodaji za zbiranje ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
Vsak ponudnik mora pred potekom roka
za oddajo ponudbe plačati varščino v višini
10% od izklicne cene na ŽR prodajalca
52100-601-11422 pri Agenciji za plačilni
promet RS, podružnica Novo mesto in potrdilo o plačilu varščine priložiti kot prilogo k
ponudbi.
Varščino bomo uspešnemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim ponudnikom
pa vrnili v petih dneh po končanem zbiranju
ponudb brez obresti.
Uspešni ponudnik oziroma kupec premoženja mora skleniti pogodbo o nakupu v
roku 5 dni po sprejeti odločitvi o izbiri in v
8 dneh po sklenitvi pogodbe v celoti plačati
kupnino, s tem, da si prodajalec pridrži lastninsko pravico do dokončnega plačila kupnine.
Nepremičnine z opremo, ki so predmet
prodaje, se izročijo kupcu po plačilu kupnine.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil pogodbe in plačal kupnine v določenem roku,
bomo prodajo razveljavili, varščino pa kot
skesnino obdržali.
Prometni davek in vse morebitne druge
dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
Nepremičnine z opremo se prodajajo po
načelu “videno–kupljeno”.
Ponudbe morajo biti poslane priporočeno na naslov: Hipot, d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, zapečatene v
ovojnici z oznako “prodaja z zbiranjem ponudb”.
Hipot, d.o.o., Šentjernej

Prodajalec

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Št. delnic

Cena za delnico

8.895

8.000

Obstoječi delničarji Splošne banke Koper
imajo prednostno pravico odkupa, ki jo lahko uveljavljajo 15 dni od objave v Uradnem
listu RS. Interesenti naj pošljejo svoje po-

nudbe na naslov: Splošna banka Koper, d.d.,
Oddelek vrednostnih papirjev, Pristaniška 14,
6000 Koper, oziroma na faks št. 066/451-369.
Splošna banka Koper, d.d.

Ob-1482
Klimatehnika – Pustovrh, s.p., Ljubljana, Šentviška 28, instalacije klima naprav
in termoregulacij obvešča vse, da bomo s
15. 7. 1997 prenehali z redno dejavnostjo.

Izgubljene listine
preklicujejo

Št. 1-14/97
Ob-1483
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19a, Ptuj, preklicuje štampiljko
pravokotne oblike v izmeri 3,5 × 1 cm z
napisom: “Dr. HENRIK
ŽLEBNIK,
specialist medicine dela, prometa in
športa”.
Ob-1439
Novoteks Tkanina, p.o., izdelovanje preje in tkanin Novo mesto – kadrovsko splošni sektor preklicuje štampiljko pravokotne
oblike, 5×2,5 cm z vsebino NOVOTEKS
TKANINA izdelovanje preje in tkanin p.o.
Novo mesto, številka 5.
Ob-1479
Kmetijska zadruga Ptuj preklicuje štampiljko Kmetijske zadruge Ptuj, Miklošičeva
ulica 12, pod zap. št. 3.
Bjekovič Ksenija s. p., Framska 9, Maribor, preklicuje priglasitveni list, št.
064-0937/94. m-558
Demel Dajana, Cankarjev drevored 18,
Izola, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 015814/0176/00-23/1995 z dne
6. 3. 1995. p-22254
Designprint d. o. o., Slovenska 6, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
1182247 tč. 1. zavarovanje avtom. odgovornosti po pogojih AO, izdala zavarovalnica Triglav. s-22030
Januš Ivan, Štrihovec 11, Šentilj, preklicuje
listine
odločbe
OZS,
št.
043422/0046/0075/1995. g-22073
Ploh Vlado, Bresterniška 38, Kamnica,
preklicuje priglasitveni list, št. 064-49/93.
m-533
Rajk Stanislav, Loka 10, Gabrje,
Brusnice, preklicuje priglasitveni list, št.
038-14026-94 z dne 29. 11. 1994.
p-22237
SŽ-ŽIP d. o. o., Kolodvorska 11, Ljubljana, preklicuje izkaznico o prostovoljnem
zdrav. zavarovanju, št. LJ 250444116 na
ime Mujić Husein. s-22043

Potne listine
Alagić Alma, Vena Pilona 14, Koper, maloobmejno prepustnico, št. 31333. g-22251
Ambruš Katja, Podgorje 7 a, Apače, potni list št. AA 994167. p-22145
Bartolič Igor, Krkavče 104, Šmarje, petletno listino, št. VS 28546. g-22124
Bašelj Simona, Gubčeva 13, Trebnje,
potni list št. AA 635106. g-22111
Beganovič Safet, Brilejeva 14, Ljubljana, potni list št. BA 332431. s-22046
Belak Lidija, Zoisova 22, Vir, Domžale,
potni list št. BA 433612. s-22237
Belcijan Bojan, Tesarska 18, Ljubljana,
potni list št. BA 378171. s-22238
Benovič Goran, Zavrnikova 4, Ljubljana, potni list št. AA 303570. s-22135
Bitenc Mitja, Polje C. XXVI/5 b, Ljubljana, potni list št. AA 293325. s-22013
Boltar Davor, Hrvatinova 7, Ankaran,
maloobmejno prepustnico, št. 30002.
g-22256
Braico Daniela, Korte 12 a, Izola, maloobmejno prepustnico, št. 10628-5260. g-22250
Briški Nina, Bračičeva 2, Kočevje, potni
list št. AA 919005. g-22113
Časl Primož, Trubarjeva 36, Piran, potni
list št. AA 500341, izdala VE Piran. s-23046
Čopi Ambrož, Mala vas 69, Bovec, potni
list št. AA 253611. p-22169
Dimnik Diana, Pot na Golovec 10, Ljubljana, potni list št. BA 522110. s-22184
Dogandžič Janja, Rimska 7, Ljubljana,
potni list št. AA 594758. s-22132
Dumanić Srečko, Vlahovičeva 1, Ankaran, maloobmejno prepustnico, št. 44634.
g-22259
Farič Vojko, Veščica 5 a, Murska Sobota, potni list št. AA 541943. p-22174
Fartek Franc, Skakovci 38, Cankova,
potni list št. AA 772418. p-22181
Fritz Matjaž, Linhartova 3, Ljubljana,
potni list št. BA 557058. s-22174
Frleta Jurij, Glavarjeva 92, Komenda,
Kamnik, potni list št. AA 643168, izdala UE
Kamnik 16. 12. 1992. S-22206

Stran 1698

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 22 – 18. IV. 1997

Frost Ida, Pregljeva 16, Maribor, potni
list št. AA 473494. p-22153
Gašparič Stanko, Spodnja Rečica 73,
Mozirje, potni list št. BA 257487. p-22248
Gostan Angela, Žižki 12, Lendava, potni
list št. BA 123692. p-22217
Gotovnik Štefan, Pameče 229, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 996453. g-22114
Guštin Petra, Stara dečkova 19, Celje,
potni list št. AA 568933. g-22116
Gyoerek Dunja, Ob kanalu 18, Murska
Sobota, potni list št. AA 195181. p-22214
Hodžič Armin, Tbilisijska 3, Ljubljana,
potni list št. AA 680523. s-22134
Hojnik David, Povodnova 6, Ptuj, potni
list št. AA 262375. g-22153
Inkret Gregor, Pokopališka 26, Ljubljana, potni list št. BA 172646. s-22038
Ivančič Ljubica, Giordini 65, Trst, potni
list št. AA 4431. p-22177
Jazbinšek Matija, Na Palcah 8, Ljubljana, potni list št. AA 111733. s-22022
Jošt Anita, Heinrichstrasse 26, Muelheim, potni list št. BA 181145. p-22173
Kajzer Danijela, Za tremi ribniki 28, Maribor, potni list št. BA 209846. p-22170
Kecur Sonja, Marije Hvaličeva 20, Ljubljana, potni list št. BA 197889. s-22139
Kerčmar Emil, Večeslavci 29, Rogašovci, potni list št. BA 167373. p-22176
Kobolt Razgoršek Pavla, Bukovska vas
25 a, Šentjanž, potni list št. BA 119888.
p-22200
Kogoj Tomaž, Bilje 38 A, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 87828.
p-22246
Krajnc Jože, Cesta 8. avgusta 7, Ptuj,
priglasitveni list, št. 6572903, izdan leta
1995. g-22190
Krašovec Stanislav, Soska 13, Prebold,
potni list št. BA 323474. p-22188
Krnetič Gojko, Peruzzijeva 123, Ljubljana, potni list št. AA 674238. s-22034
Krnetič Marica, Peruzzijeva 123, Ljubljana, potni list št. AA 674241. s-22035
Krulik Borut, Sela pri Dobovi 49, Sela,
potni list št. AA 645266. s-22185
Kumar Andrejka, Vedrijan 30, Kojsko,
potni list št. AA 779809. p-22247
Langus Marija, Breg 161, 4274 Žirovnica, potni list št. BA 70663. p-22166
Lavtižar Bebler Darja, Župančičeva 2,
Ljubljana, diplomatski potni list, št. AD
000284, izdal MZZ. s-22042
Letonja Gabrijela, Regentova 2, Maribor, potni list št. AA 910794. p-22162
Long Sonja, Škocjan 64, Koper, petletno
listino, št. AI 103469. g-22108
Lunaček Matjaž, Gregorčičeva 13, Ljubljana, potni list št. AA 273263. s-22140
Magdalenc Aleksander, Radizel, Vezna
5, Orehova vas, potni list št. AA 242862.
p-22208
Meh Eva, Ditingerjeva 14, Ravne na Koroškem, potni list št. AA 841659. p-22255

Mihalič Dejan, Seidlova c. 32, Novo mesto, potni list št. BA 525282. p-22240
Milič Primož, II. prekom. brigad 41 b,
Koper, petletno listino, št. VS 9655. g-22115
Mlekuž Denis, Čezsoča 103, Bovec, potni list št. BA 093106. p-22154
Murnik Štefanija, Pšata 26, Cerklje, potni list št. AA 141500. s-22020
Ojsteršek Vili, Breg 161, 4274 Žirovnica, potni list št. BA 430204. p-22167
Oštarič Marjan, Gotska ul. 9, Ljubljana,
potni list št. BA 110969, izdala UE Ljubljana 6. 10. 1993. s-22028
Perko Maruša, matije Blejca 12, Kamnik, potni list št. AA 248356. s-22019
Peršič Davorin, Cankarjeva 24, Nova
Gorica, potni list št. AA 783883. p-22245
Pesjak Bernard, Budanje 12/a, Vipava,
potni list št. AA 910603. g-22249
Petek Edi, Zacherlova 5, Ljutomer, potni
list št. AA 478576. p-22230
Petek Mirko, Štrkljeva 68, Maribor, potni list št. AA 370735. p-22197
Pečkaj Dejan, Zelše 21, Cerknica, potni
list št. BA 586031. s-22265
Pikelc Oto, Pavlova vas 75, Pišece, potni
list št. BA 426444. p-22180
Požar Alojzija, Petelinje 86, Postojna,
potni list št. BA 086617. p-22244
Požar Silvo, Prušnikova 4, Maribor, potni list št. AA 546968. p-22151
Poteri Muhamet, Savska 20, Kranj, potni
list št. AA 708612, izdala UE Kranj.
p-22209
Potočnik Barbara, Laniška 10, Škofljica,
potni list št. AA 453002. s-22195
Rižnik Barbara, Mariborska 11, Dravograd, potni list št. AA 116105. p-22157
Ribič Martina, Vrbno 30 a, Šentjur, potni list št. AA 704202. p-22150
Serec Darko, Mahovci 10 a, Apače, potni list št. AA 649987. p-22184
Soklič Tomaž, Grajska 48, Bled, potni
list št. BA 475127. p-22171
Srebrnič Gyorfi Milojka, Klanec 18, Solkan, potni list št. AA 286484. p-22243
Stojmenović Zoran, Bratov Učakar 30,
Ljubljana, potni list št. AA 275582. s-22049
Suhoveršnik Igor, Pri postaji 20/a, Prevalje, potni list št. AA 126676. p-22218
Šan Milojka, Kolodvorska 13, Pivka,
potni list št. AA 338073. p-22146
Šorn Miroslav, Miklavška 23, Slivnica
pri Mariboru, potni list št. AA 241398.
p-22212
Špilak Jožef, Severjeva 19, Murska Sobota, potni list št. AA 620943. p-22213
Šuc Vojko, Obala 111, Lucija, Portorož,
maloobmejno prepustnico, št. AI 16849.
p-22241
Šuc Vojko, Obala 111, Lucija, Portorož,
potni list št. AA 884. g-22242
Trček Alojzij, Bevke 60, Vrhnika, potni
list št. BA 343829. s-22145

Trček Ivana, Bevke 60, Vrhnika, potni
list št. BA 343830. s-22146
Vagaja Borut, Aškerčeva c. 20, Šmarje
Sap, potni list št. AA 878900, izdala UE
Grosuplje 24. 3. 1993. s-22193
Vidak Davor, Prešernova 15, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 040828.
p-22221
Vidak Davor, Prešernova 15, Tolmin,
potni list št. AA 066524. p-22222
Vidak Josip, Prešernova 15, Tolmin, potni list št. BA 193005. p-22225
Vidak Tatjana, Prešernova 15, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 035177.
p-22223
Vidak Tatjana, Prešernova 15, Tolmin,
potni list, št. AA 253988. p-22224
Vodin Alexander, Vošnjakova 5, Ljubljana, potni list št. AA 292095. s-22129
Vodin Amanda, Vošnjakova 5, Ljubljana, potni list št. AA 292084. s-22130
Zavodnik Franc, Brezovi dol 23, Zagradec, potni list št. BA 347083, izdala UE
Grosuplje. s-22234
Žinko Sabina, Bolečka vas 6 c, Ptujska
gora, potni list št. AA 156406. g-22179

Druge listine
Adrovič Bašo, Zvezda 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 168185.
s-22157
Ambrož Viktor, Bokalova 5, Jesenice,
izkaznico o prostovoljnem zdrav. zavarovanju, št. LJ 2504442116. s-22044
Anželj Jure, Sallaumines 9 a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9674.
s-22076
Anželj Mira, Dravska 7, Ptuj, tri delnice
banke Mercator. g-22002
Anžiček Darko, Pavlinova 18, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7483.
p-22172
Arh Martina, Nomenj 12 a, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25083. g-22099
Babič Vojo, Borštnikova 116, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1232.
m-602
Badrov Bernard, Keleminova 3, Maribor, spričevalo 3. letnika SKSŠ Maribor,
izdano leta 1993. m-534
Bajc Barbara, Jakčeva 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 212636.
s-22127
Barukčič Ante, Hladilniška 28, Ljubljana, izkaznico za dodatno zavarovanje, št.
B-0906052. s-22155
Baum Stanislav, Zagorci 37, Juršinci,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 1995. m-529
Begić Zekija, Krvinova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 179997, S
241948, izdala UE Ljubljana. s-22058
Belcijan Bojan, Tesarska 18, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-3004/93. s-22239
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Bensa Manja, Gregorčičev drevored 3,
Ptuj, zaključno spričevalo Srednje šole za
trgovinsko dejavnost, št. 8171. m-575
Bernot Franci, Spodnje Prapreče 21, Lukovica, zavarovalno polico, št. 277273, izdala zavarovalnica Adriatic. s-22136
Bernot Franci, Spodnje Prapreče 21, Lukovica, zavarovalno polico, št. 0294070, izdala zavarovalnica Adriatic. s-22137
Bećiri Senad, Raičeva 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 92577.
m-583
Birsa Katja, Vena Pilona 12, Koper, vozniško dovoljenje, št. 40438. g-22209
Bizjan Mateja, Majde Vrhovnikove 2,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41770, izdal LPP. s-22154
Božič Silvo, Pernice 10, Muta, vozniško
dovoljenje. p-22144
Bogataj Samo, Šmartinska cesta 22 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 55128, S 1044410, izdala UE Ljubljana.
s-22063
Bohinc Borut, Poljane 15, Poljane, spričevalo SEVAŠ, šolsko leto 1995/96.
g-22225
Bojnec Štefan, Kranjčeva 1, Moravske
Toplice, priglasitveni list, št. 360196/94.
p-22140
Borko Milan, Sarajevska 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 59311.
m-619
Borštnar Branko, Kalce Naklo 24, Podbočje, vozniško dovoljenje. p-22204
Boškin Franko, Koromači 1, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 23661.
g-22014
Brajnik Boris, Ivana Suliča 4 A, Šempeter pri G., vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Nova Gorica. p-22238
Bratina Tomaž, Moše Pijade 14, Maribor, spričevalo 3. letnika Tehn.-kemične šole Ruše, izdano leta 1981. m-562
Brecelj Martin, Barjanska 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 206447.
s-22119
Brenčič Aleš, Pavkarjeva pot 7, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 1257,
izdal LPP. s-22084
Breznik Dejan, Ulica bratov Bezlajev 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 931465, št. reg. 131802. s-22241
Breznik Dejan, Ulica bratov Bezlajev 19,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1058038,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-22242
Budna Andrej, Košnalova 5 a, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
34186. g-22082
Buh Milena, Škofjeloška cesta 25, Medvode, zaključno spričevalo Srednje šole za
računalništvo v Ljubljani, izdano leta 1987.
s-22236
Bunderla Simona, Špeglova 36, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19801.
p-22069
Cafnik Egon, Mladinska 2, Maribor, zavarovalno polico, št. 1051307, izdala zavarovalnica Slovenica. g-22089

Cafuta Višnja, Gornji Macelj 35, Ptuj,
zaključno spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šole
za gost. in turizem Maribor. m-531
Centrih Evgen, Borova vas 25, Maribor,
diplomo Srednje kovinarske strojne šoleTAM Maribor, izdana leta 1988. m-607
Cerar Bojan, V Gaju 7, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Laško. p-22141
Cesar Miran, Cesta na Rožnik 11, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2394. p-22178
Cvirn Tadej, Draveljska 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 202437.
s-22199
Čala Lana, Einspielerjeva 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico št. 29801, izdal
LPP. s-22068
Čehovin Bogdan, Gaberje 90, Štanjel,
zaključno spričevalo Center strokovnih šol
Ljubljana. s-22120
Čehovin Boštjan, Marezige 14, Marezige, vozniško dovoljenje. g-22105
Čehovin Brina, Sežana, delovno knjižico, št. 1060530. p-22205
Čelan Miran, Zlatoličje 84, Starše, diplomo Srednje agroživilske šole Maribor,
izdana leta 1984. m-546
Čelofiga Leo, Šolska 24, Lovrenc, študentsko izkaznico Pedag. fakultete Maribor, št. 61110481. m-577
Čengić Borislav, Dvoržakova 8, Ljubljana, delovno knjižico. s-22071
Čepe Srečko, Delavska 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 46423.
m-620
Černko Franc, Dupleška 319, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 82418.
m-514
Čok Samo, Ul. Istrkega odreda 8, Koper,
zavarovalno polico, št. 0468833. g-22096
Dacar Anton, Breg ob Savi 28, Mavčiče,
zavarovalno polico, št. 0417366. g-22163
Dankova Rinka, Žerjavec 1, Jesenice, delovno knjižico. g-22106
Debeljak Luka, Podlubnik 228, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21012. g-22122
Demšar Damjana, Rača 6, Dob, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole in
gimnazije Ljubljana, izdano leta 1996.
s-22188
Dernač Tomaž, Trebež 8 a, Artiče, vozniško dovoljenje, št. 14718. p-22055
Dimitrijevič Barbara, Sojerjeva 37, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo Ljubljana, izdano leta 1993. s-22027
Doberšek Vinko, Dupleška 132, Maribor, zaključno spričevalo EG Š- delovodska
šola Maribor, izdano leta 1978. m-601
Dobnik Marija, Prisoja 7, Radlje ob Dravi, spričevala 1., 2. in 3. letnika Gimnazije
ravne na Koroškem, izdana leta 1978-80.
g-22172
Dolajš Helena, Radehova 21, Lenart, zavarovalno polico, št. 399676, izdala zavarovalnica Adriatic. m-608

Dolenšek Anton, Bučka 26, Škocjan, zavarovalno polico, št. 8664346. s-22245
Domjanič Mario, Pokljukarjeva 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34810,
izdal LPP. s-22055
Drobnič Olga, Sp. trg 34, Lovrenc, spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o opravljenem zaklj. izpitu gimnazije pedagoške
smeri, izdana leta 1977/78. m-626
Drvarič Jolanda, Kranjčeva 8, Lendava,
diplomo Srednje zdravstvene šole MurskaSobota na ime Feher izdana leta 1985. p-22060
Dvoršak Danilo, Trg Dušana Kvedra 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19393. m-611
Eferl Slavko, Lucijin breg 14 a, Kamnica, zaključno spričevalo OŠ Kamnica, izdano leta 1968. m-547
Egghart Edvard, Sp. Voličina 70 c, Voličina, delovno knjižico. m-576
Fabjan Barbara, Mlinska 2 a, Ptuj, spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdana leta 1982-83. m-549
Faganel Marta, Trnovski pristan 10,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0377843,
izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-22207
Fahd Almir, Jakčeva 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22970.
s-22260
Ferlič Jože, Keršičev Hrib 10, Trbovlje,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil Ljubljana, izdano leta 1972.
s-22147
Ficko Matjaž, Černelavci Tavčarjeva 28,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje.
p-22152
Fike Tatjana, Zg. Slemen 20, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 57960. m-520
Filip Rok, Navrški Vrh 24, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13810.
g-22010
Filip Slivnik Ada, Ulica Malči Beličeve
36, Ljubljana, homologacijo št. AO154573,
oznaka homol. SI 000059 za vozilo OPEL 53,
leto 1996, št. šasije WOL000053T5162499,
št. motorjaX16XEL. s-22205
Firbas Darko, Pod stolnim vrhom 5, Maribor, zaključno spričevalo Grafične šoleMaribor, izdano leta 1979. m-542
Fortič Igor, Glavarjeva 56, Ljubljana,
spričevali 3. in 4. letnika I. gimnazije Maribor, izdana leta 1978/79. m-517
Garber Melita, Gvajčeva 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 103340.
m-613
Gaube Jasmina, Turnerjeva 5, Maribor,
dvojnik vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. 75470. m-628
Gašparin Franc, Gaberje, Dobova, vozniško dovoljenje, št. 12986. p-22054
Gerečnik Jožef, Stražgojnca 44, Pragersko, diplomo Srednje šole elektoteh. in račun. usmeritve Maribor, izdana leta 1988.
m-697
Glinšek Silva, Zlatoličje 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75819.
m-586
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Gole Jože, Jakčeva 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
117454. s-22041
Golob Stanislav, Grahovo 65 A, Grahovo, vozniško dovoljenje. p-22229
Gorečan Renato, Glinškova 2, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0300855, izdala zavarovalnica Adriatic. m-540
Gorišek Matej, Prvomajska 29, Celje, zavarovalno polico, št. 403843. p-22187
Goršek Hilda, Lipa 9, Frankolovo, potrdilo o opravljenem tečaju za nosilca tur.
dejavnosti na kmetijah, izdala Srednja vrtn.
kmet. šola Šentjur leta 1996. g-22011
Goršek Milan, Zavodnje 22 a, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 00586.
p-22071
Grže Janez, Fara 11, Nova vas, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 6111. s-22215
Grecs Marko, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39553, izdal LPP. s-22023
Gregorinčič Franc, Ormoška 19, Ljutomer, delovno knjižico, št. 52528. p-22165
Gregorič Samo, Bratovševa ploščad 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 186204. s-22107
Greifoner Peter, Gregorčičev Drevored
7, Ptuj, spričevalo 1. letnika Srednje šole
smer elektrikar-ekektronik, izdano leta
1993. m-550
Gros Janez, Brezje 84, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 2463. g-22086
Grčar Tatjana, Ludvika Planbergerja 17,
Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104898. m-610
Grčman Vinko, Poljane pri Stični 3,
Ivančna Gorica, 18 delnic št. 01180711, izdala Banke Mercator. s-22051
Gyurica Franc, Selo 120, Prosenjakovci,
vozniško dovoljenje, št. 27128. p-22139
Hafner Lea, Krivi vrh 13, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6361. m-541
Hajdinjak Milan, Dolgovaške gorice 159,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 482. p-22160
Hamer Davorin, Sladki vrh 8, Sladki vrh,
delovno knjižico. m-571
Hanžič Katja, Kozjak nad Pesnico 21 d,
Zgornja Kungota, študentsko izkaznico EPF
Maribor, št. 81417874, izdana leta 1996.
m-599
Hasanagić Damir, Viktorina Ptujskea 3,
Ptuj, indeks Fakultete za elektroteh., račun.
in informatiko Maribor, št. 53390171. m-606
Hasič Elvira, Semič 47 g, Semič, študentsko izkaznico, št. 61115673. m-532
Herega Stanko, Trnovska vas, Trnovska
vas, listino. p-22191
Hibl Anton, Gradnikova 4, Kranj, delnice Mercator banke, št. 00897990. s-22126
Homec Sonja, Dolenja Dobrava 26, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17425, izdala UE Škofja Loka. s-22128
Horvat Anton, Žižki 67, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1803.
p-22062

Horvat Renata, Pince 18, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12140.
p-22159
Horvat Robert, Černelavci, Pušča 83,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
23982. p-22210
Horvat Štefan, Šolsko naselje 13, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 9980.
p-22215
Hočeva Stanislav, Gustinčičeva ulica 12,
Ljubljana, službeno karto št. 217, izdal LPP.
s-22178
Hočevar Stanislav, Gustinčičeva ulica
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. 37034, S 449216, izdala UE
Ljubljana. s-22175
Hren Erika, Trata II/10, Kočevje, vozniško dovoljenje, št. 7932, izdala UE Kočevje. g-22218
Hribar Branko, Grobelce 35, Sveti Štefan, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
9373. p-22256
Hrovat Nada, Nožice, Pionirska 21, Radomlje, spričevalo 3. letnika SŠGT, izdano
leta 1990. g-22018
Iljaš Drago, Zoletova ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 139807,
S 42485, izdala UE Ljubljana. s-22059
Ivnik Metka, Koroška cesta 90, Tržič,
diplomo Srednje ekonomsko in družboslovne usmeritve v Kranju, izdana leta 1990.
s-22244
Izlakar Gorazd, Gašperičeva 11, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
80348. m-559
Jager Gregor, Dobje 3, Dobje pri Planini, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pedagoške šole Celje. m-567
Jakovina Damir, Prežihova 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, št. 13335. p-22201
Jakšič Andreja, Ljubljanska 17 a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92770. m-530
Jamer Zdravko, Ob Meži 30, Prevalje,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1972. m-695
Jamnik Natalija, Križna ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
447344, št. reg. 140993. s-22252
Janžič Franček, Prežihova 7, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski avtomeh. center Maribor, izdano leta 1971.
m-551
Janeš Mladen, Prekomorskih brigad 8,
Postojna, zavarovalno polico, št. 0382730,
izdala zavarovalnica Adriatic. g-22171
Jankovič Poškan Nataša, Dekani 95, Dekani, zavarovalno polico, št. 0412433.
g-22085
Jarčič Marisa, Pod vinogradi 18, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94878. m-615
Jazbec Franc, Gubčeva 6 a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1254.
p-22067
Jaćimovič Đoko, Pivška 4, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
5403. p-22072

Jež Jurij, Rožna dolina, C. VIII 20, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 000271, izdala zavarovalnica Mercator. s-22180
Jenko Marija, Pestotnikova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104831, št. reg. 138738. s-22248
Jerenko Dušan, Puncerjeva 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104934.
m-605
Jerman Jure, Matke 14, Prebold, zavarovalno polico, št. 436448, izdala zavarovalnica Adriatic. g-22088
Jerman Nina, Zofke Kvedrove 26, Ljubljana, spričevali 3. in 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdana leta 1995/96. m-552
Jesenko Bernard, Jezero 87, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
136168, S 687280, izdala UE Ljubljana.
s-22065
Jesenšek Boštjan, Trg rudarjev 61, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 16861.
p-22239
Jezernik Niko, Špeglova 34, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21601.
p-22064
Jokan Mojca, Čreta Polanska 38, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101781. m-574
Jordan Boris, Podreča 112, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
522559, št. reg. 42120, izdala UE Kranj.
s-22005
Jost Rudolf, Kajuhova 32, Ljubljana, zaključno spričevalo in zaključni izpit Šole za
voznike mot. vozil Ljubljana, izdana leta
1973. s-22078
Jović Miladin, Jenkova 15, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21363.
p-22070
Juhart Zinka, Kovača vas 34, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 18224. g-22212
Jurič Orlič Mijo, C. 14. divizije 14, Maribor, diplomo Gostinske šole Maribor, izdana leta 1988. m-580
Jurič Srečko, Zimica 12, Zgornja Korena, spričevalo 2. letnika Lesarskega šolskega centra Maribor, izdano leta 1982. m-548
Jurše Zdravko, Deržaničeva pot 38, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
101504. m-519
Juvan Petra, Bratovševa ploščad 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39652,
izdal LPP. s-22103
Kanel Vjekoslav, Mejna 57, Maribor, zaključno spričevalo Elektrotehnične šole Maribor, izdan leta 1981. m-543
Kastelic Andrej, Vršiška 19, Kranjska
gora, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
668145. g-22118
Kavšek Stanislav, Temenica 12, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 7893. s-22049
Kašca Bernard, Brdo 64, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S834472. p-22189
Kelečević Dunja, Slovenska cesta 51 a,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti zavoditelja čolna št. 02/13-540/2-80, izdala Pristaniška kapitanija v Kopru. s-22255
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Kern Katja, Vojkova 77, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje zdrav. šole in gimnazije Ljubljana, izdan leta 1995. s-22131
Kern Peter, Podboršt 16 a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14791. s-22141
Kerčmar Emil, Večeslavci 29, Rogašovci, vozniško dovoljenje, št. 28618. p-22175
Klavžar Maksimiljan, Propetno 21, Tolmin, vozniško dovoljenje. p-22195
Klemenčič Cvetka, Murščak 8, Radenci,
3. delnice, št. 00662623. g-22210
Klobasa Maja, Cvetlična, Radenci, vozniško dovoljenje, št. 10966. p-22185
Kmetič Sonja, Oljčna pot 9, Koper, spričevalo 1. in 2. letnika. p-22138
Knapič Matija, Bilečanska 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 25193.
s-22262
Knežević Dane, Doverska 7, Split, diplomo Višje pomorske šole Piran, izdano
leta 1985. g-22148
Kobilček Thomas, Vegova 6, Celje, vozniško dovoljenje, št. 43061. p-22193
Kocjančič Petra, Pot do šole 2 c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
208234. s-22189
Kocuvan Angela, Ulica bratov Babnik
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 49183. s-22159
Koklič Branko, Nusdorferjeva 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 262223, št. reg. 92968. s-22257
Koklič Robert, Smrekarjeva 4, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 18382. p-22216
Kokol Jožef, Vurberk 138, Spodnji Duplek, zaključno spričevalo Strojno kmetijske šole Maribor, izdano leta 1982. m-565
Kolarič Mihelca, Rožna 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 95073. m-624
Kolarič Rado, Trg Borisa Kidriča 6, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole Maribor, izdano leta
1978. m-535
Kolenc Anton, Dolenji Globodol 8, Mirna peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22079, izdala UE Novo mesto. g-22227
Kolmančič Jožica, Janhova 7, Apače, tri
delnice, št. 00634066, izdala Mercator banka. g-22166
Komar Aleksander, Bernikova ulica 4,
Domžale, zavarovalno polico, št. 0377025
A. s-22263
Komel Tomaž, Vrtojbenska 21, 5290
Šempeter, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-5254/94. g-22003
Kompare Davorin, Meljska 59, Maribor,
diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1983.
m-554
Kori Katja, Heroja Bračiča 20, Maribor,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 1994. m-518
Kornhauzer Aleksander, Došce 11, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5631, S 534078, izdala UE Logatec. s-22229
Korošak Klemen, Betnavska 108, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94206. m-608

Korošak Vida, Jamova 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100113.
m-560
Kos Uroš, Riharjeva ulica 40, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0246800. s-22201
Kotnik Matjaž, Vrbanska 33, Maribor,
indeks Pravne fakultete Ljubljana, izdan leta 1994. s-22138
Kovač Ivan, Lokev 151, Divača, vozniško dovoljenje, št. 11427. p-22219
Kovač Myint Barbara, Šmartno 107 c,
Šmartno/Slovenj Gradcu, diplomo Naravoslovne gimnazije Ravne na Koroškem, št.
262 izdana leta 1989. g-22009
Kovač Simon, Jakobovo naselje 87, Murska Sobota, listino. p-22206
Kovše Uroš, Tkalska 10, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. H, izdala UE Celje. p-22236
Kozin Alojzij, Staje 8, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 74546. s-22151
Kozlevčar Matjaž, Korenitka 7, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 4650, S 000126124, izdala UE Trebnje.
s-22203
Kočet Milan, Ciringa 2, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1557.
m-557
Kočunik Marjana, Brezno 47, Podvelka,
delovno knjižico. p-22155
Krajnc Stane, Osojnikova 22, Ptuj, zavarovalno polico, št. 0422715, izdala zavarovalnica Adriatic. m-568
Krajnik Tomaž, Godešič 84, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11687, izdala UE Škofja Loka. s-22072
Kralj Uroš, Cankarjeva 10, Laško, spričevalo. p-22207
Krampelj Damjan, St. Brenčiča 1, Ptuj,
zaključno spričevalo, izdano leta 1995.
m-590
Krampl Vojko, Prežihova 7, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Kamnica, izdano leta
1970. m-526
Krašovec Nataša, Loče 72 b, Loče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Celje, izdano leta 1994.
g-22080
Kresnik Jože, Leskovškova 6, Šentjur,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kov.,
strojne in metalurške šole Maribor, izdano
leta 1982. p-22058
Križnik Slavko, Venise 52, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11318.
p-22251
Kristl Mihael, Partizanska 12, Radlje ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za trg. dejavnost Maribor, izdano
leta 1993. m-627
Krnc Pavel, Hom 10, Šentrupert, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Kranj,
izdano leta 1990. s-22191
Krnjajić Radomir, Bezenškova ulica 24,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
10025. s-22232
Kromar Marija, Prigorica 74, Dolenja
vas, spričevalo 3. letnika Srednje upravnoadministrativne šole Ljubljana, izdano leta 1983 na ime Gornik. s-22142

Krulec Katarina, Petrovče 151, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
47274. p-22226
Kukovec Simon, Sp. Jakobski dol 78,
Jakobski dol, potrdilo o opravljenem izpitu,
kat. E, št. 1695/1996. m-516
Kuster Milan, Smetanova 38, Maribor,
delovno knjižico. m-555
Kuveljić Sanja, Vojkova cesta 71, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. s-22235
Kuzma Dejan, Veščica 50 c, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 332789. p-22053
Kučan Robert, G. Petišovci 55 a, Lendava, zavarovalno polico, št. 442115, izdala
zavarovalnica Adriatic. g-22183
Kvas Mateja, Na Golovec 1, Celje, indeks Tehnične šole strojne šole, letnik
1988/89, 1989/90 in 1991/92. g-22214
Kveder Andrej, Zabukovica 119, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 625754.
p-22168
Lah Jožica, Ilichova 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7552. m-698
Lasbaher Tomaž, Fala 36, Selnica ob
Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole Maribor, izdano leta 1992. m-528
Leander Zdenko, Maistrova 1, Lenart,
spričevalo 4. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta 1995. m-584
Leber Ksenija, Rudija Papeža 32, Kranj,
indeks Pedagoške fakultete Ljubljana, izdan leta 1995. s-22181
Lekič Mileta, Hrvatini 1, Ankaran, zavarovalno polico, št. 0465293, izdala zavarovalnica Adriatic. g-22100
Lesar Franc, Prežihova ul. 11, Brežice,
zavarovalno polico, št. 0423758. p-22249
Leskovar Romana, Nikova 5, Lenart, študentsko izkaznico, št. 81492877. m-573
Leskovec Damjan, Obrežje 10, Jesenice,
vozniško dovoljenje. p-22052
Ljubša Mladen, Stari log 61, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
11779. g-22213
Logar Iztok, Vrbovo 42, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH. g-22216
Lorbek Boštjan, Maistrova 14, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdana leta
1995-96. m-691
Lužnik Igor, Javornik 33, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14536. g-22094
Lukič Jože, Savlje 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
90448, št. reg. 36434. s-22208
Luznar Franc, C. Jaka Platiše 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S1033058, št. reg. 45427, izdala UE Kranj.
g-22164
Maksimovič Momir, Tbilisijska 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 43430. s-22025
Malek Ronald, Koštabona 6 b, Šmarje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16076, izdal LPP. s-22045
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Mandič Budimir, Kidričeva naselje 7,
Postojna, zavarovalno polico, št. 369512,
izdala zavarovalnica Adriatic. g-22001
Marič Ludvik, Cvetkova 22, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 12743. p-22211
Marič Matej, Serdica 132, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 33437.
p-22192
Marolova Dragica, Vančo prke, Makedonija, indeks Tehn. fakultete Maribor, št.
93296103, izdan leta 1989. m-524
Maruna Janez, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, delovno knjižico. s-22246
Matelič Darja, Delakova 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 182797.
s-22168
Mavčec Majda, Drobtinci 1 b, Apače,
štiri delnice Mercator. g-22167
Maček Robert, Prušnikova 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 96416.
m-689
Mccllain Jelka, Ul. Silvire Tomasini 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
64987. m-694
Medanovič Senad, Prhovo, Celje, diplomo SKMŠ Štore, št. 894. p-22164
Medveš Alenka, Jezero 116, Preserje,
spričevalo III. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1996. s-22177
Medveš Mojca, Jezero 116, Preserje,
spričevalo III. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1996. s-22176
Melanšek Roman Donat, Lokovica 143,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2261. p-22066
Mihelič Milorad, Pohorska 4, Celje, vozniško dovoljenje. p-22147
Mikavc Janko, Mežica, listino, št. 5. 3.
-81/91 V, izdana dne 17. 6. 1981. g-22036
Miletič Aleksandra, Kraigherjeva, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40634.
p-22148
Milič Primož, II. prek. brigad 41 b, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 22926,
izdala UE Koper. g-22101
Milosavič Goran, Tbilisijska 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 29388,
izdal LPP. s-22133
Mitrović Ljubica, Knezova ulica 22/A,
Ljubljana, spričevalo 4. razreda OŠ Spodnja Šiška. s-22261
Mlinarič Matjaž, Tomšičeva 23, Maribor, zavarovalni polici, št. AO 0327121 in
AA 108525, izdala zavarovalnica Adriatic.
m-538
Modic Anton Franc, Gradišče 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
95970. s-22104
Modrinič Renata, Pot na Rakovo jelšo
345, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnicošt. 16480, izdal LPP. s-22052
Mrgole Tatjana, Cesta na Svetje 11,
Medvode, delovno knjižico. s-22196
Munih Jože, Sela pri Volčah 23 A, Tolmin, spričevalo 8. razreda OŠ Tolmin, izdano leta 1978. p-22231

Mur Uroš, Klinetova 12, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 1994. m-569
Murko Marija, Ribiška 7, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
245. g-22091
Muršak Albina, Kardeljeva 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 57338.
m-585
Murčič Zlatan, Kozlovičeva 9, Koper,
vozniško dovoljenje za kolo z motorjem.
g-22211
Navinšek Boris, Streliška 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, št. 513782. g-22008
Nezirović Slobodan, Hrastovec 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22471. p-22065
Nikočević Sehada, Kamnogoriška cesta
47, Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole
v Ljubljani. s-22069
Novšak Matjaž, Žabjek 7, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7430.
s-22182
Oblak Tadej, Pongrac 2 c, Griže, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 403378.
p-22161
Ocvirk Uroš, Dolenja vas 54, Prebold,
listino. p-22163
Ogrinc Jožef, Dobovlje 12, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 483251.
s-22032
Oman Tine, Zminec 11, Škofja Loka,
dijaško mesečno vozovnico, izdal Alpetour.
g-22121
Orešnik Davorin, Jastrebovci 62, Kog,
spričevalo o zaključnem izpitu Teh. kmetijske šole Maribor, izdano leta 1977.
m-537
Ornik Iztok, Hudourniška 15, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 99869.
m-621
Osolnik Tatjana, Kristanova ulica 26,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za farmacevtske tehnike, izdano leta
1980. s-22200
Otorepec Mitja, Bratovševa ploščad 23,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 443026,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-22102
Ovnič Jernej, Senčna vas 6, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16416.
g-22090
Ošlovnik Beno, Stari trg 287, Slovenj Gradec, maturitetno spričevalo.
g-22092
Ošlovnik Trajber Klavdija, Kotlje št. 148,
Ravne, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške, naravoslovne, pedagoške usmeritve, izdano leta 1987 na ime Ošlovnik
Klavdija. s-22194
Oštarič Marjan, Gotska ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
48885, S 544888, izdala UE Ljubljana.
s-22029
Pavlin Lučana, Vinka Vodopivca 3, Nova Gorica, delovno knjižico. p-22137
Padarič Milena, Petišovc Petišovska 26,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12267. p-22061

Pajk Adolf, Pucova 4, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 16022. p-22149
Paliska Vesna, Lukini 3 a, Gračišče, vozniško dovoljenje. g-22097
Panič Nada, Raičeva 4, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 34542. s-22026
Papp Štefica, Dražgoška 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 114955,
št. reg. 34225, izdala UE Kranj. g-22015
Penko Klavdija, Usnjarska 2, Vrhnika,
diplomo Srednje elektrotehniške šole Ljubljana, izdana leta 1987. s-22021
Perhaj Boštjan, Jakčeva 22, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0389887, izdala zavarovalnica Adriatic. s-22125
Perko Slavko, Sveta Trojica 38, Sveta
Trojica, končno spričevalo IKŠ Maribor, izdano leta 1968. m-600
Peruš Aleksander, Vuhred 143, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6620.
p-22252
Peserl Mateja, Črmljenšak 47, Lenart,
potrdilo o znanju CPP. m-693
Petan Uroš, Postojnska ulica 11, Ljubljana, zavarovalno polico št. AO 0390827,
izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-22053
Pečnik Jože, Trniče 68, Marjeta na Dravskem pol, zaključno spričevalo Gostinske
šole Maribor. m-687
Pečnik Ksenija, Muzejski trg 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9640.
p-22194
Pintarič Darko, Cirkulane, Cirkulane, delovno knjižico. p-22203
Planinc Martin, Brezovec pri Polju, Buče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 5265. p-22190
Plemen Jerneja, Leška 13, Mežica, spričevalo, izdano leta 1994. g-22077
Plešec Brodar Darka, Klavčičeva ulica
11, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1970
na ime Plešec Darka. s-22254
Požar Rudolf, Gorenje pri Divači 170,
Divača,
dodatnega
zavarovanja,
št.
070946500034. g-22083
Poženel Branko, Golnik 169, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S736969, št.
reg. 12204, izdala UE Kranj. g-22160
Podlogar Marija, Maroltova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 584820, št. reg. 39972. s-22228
Posar Sabina, Dolenjska cesta 34, Ljubljana, zavarovalno polico ADR 443647, izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-22192
Potočar Andrej, Noršinci 25, Martjanci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani - smer
kuhar, izdano leta 1982. s-22067
Poznič Andrej, Peričeva 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 146387.
s-22156
Preželj Mojca, Zoisova 26, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20125. g-22087
Prešern Urša, Draveljska 46, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico št. 22105, izdal
LPP. s-22057
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Prijatelj Janez, Vojkova 48, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14951.
s-22037
Primar Lina, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1436.
s-22243
Prušek Dušan, Drašča vas 20, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
27573. s-22152
Pukl Irena, Blejska Dobrava 6, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje. g-22217
Pukšič Drago, Biš 19, Trnovska vas, 6
imenskih delnic M-banke. g-22221
Pungeršek Milan, Log 15 a, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4591.
g-22006
Radivojevič Pamela, Ižanska 213, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28781,
izdal LPP. s-22061
Rakovič Enes, Slavka Černeta 23, Kranjska gora, zaključno spričevalo, št. 3630 izdano leta 1972. g-22016
Ramšak Alenka, Podlubnik 160, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
21491. g-22224
Rančov Vladimira, Vrtnarija 14 B, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 187.
s-22233
Ravbar Jernej, Celovška 103, Ljubljana,
vozovnico s 100% popustom, št. 1322- s
spremljevalcem, izdal LPP. s-22158
Rebernik Peter, Brezno 47, Podvelka, delovno knjižico. p-22156
Reher Anton, Zg. Dulek 101 c, Spodnji
Duplek, izjavo o ustreznosti pregledanega
vozila, št. B 00 11583, izdano leta 1994.
m-616
Reich Franc, Pivkova 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 76993.
m-539
Rejc Jolanda, M. Blejca 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9234.
s-22240
Resnik Marko, Čendujska 24, Ljubljana,
delovno knjižico. s-22183
Ribič Maks, Gubčeva 13, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9516.
p-22124
Ribič Mirica, Gubčeva 4, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4704. m-556
Rihtar Stanko, Gornje Orle 8, Studenec,
zaključno spričevalo Šolskega centra Borisa Kidriča. g-22219
Robič Goič Marijo, Adamičeva 22, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 18548,
izdal LPP. s-22050
Robnik Dejan, Vrhole 62, Zgornja Ložnica, spričevalo 2. letnika in zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, izdana leta 1993-94. m-572
Rojko Darinka, Mesni vrh 22, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 61097964. m-609
Rojko Maksimiljan, Hotinjska 3, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
123. m-582
Rokavec Silvija, Jakčeva ulica 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38289,
izdal LPP. s-22062

Romih Vili, Pod Šijo 14, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 1237, izdala
UE Tržič. g-22143
Ropret Martin, Delavska 2 b, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
286800, št. reg. 15540, izdala UE Kranj.
g-22004
Ros Matej, Vučja vas, Weilheim, zavarovalno polico. p-22232
Rostan Antonija, Kettejeva 6, Kamnik,
priglasitveni list, št. 06-593/94, izdala RUJP
izpostava Domžale leta 1994 na ime Rostan
Maksimiljan. g-22033
Sagadin Gorazd, Placar 43 b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30931.
g-22170
Saksida Žiga, Stari trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 122761.
s-22040
Sarvan Džemal, Tarevci, Modriča, zaključno spričevalo Šole za poklicne voznike, izdano leta 1981. s-22202
Seliškar Saša, Jakšičeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 192355.
s-22150
Seljak Marta, Slovenska 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43923.
m-622
Seničar Barbara, Florjanska 132, Sevnica, indeks Fakultete za družbene vede Ljubljana, izdan 1996. s-22117
Seči Evgen, Gančani, Beltinci, zavarovalno polico, št. 408192. p-22199
Seči Geza, Gančani, Beltinci, zavarovalno polico, št. 408193. p-22198
Skaza Albin, Koroška 33, Maribor, delovno knjižico. m-521
Skok Jože, Rašiška 11, Mengeš, zavarovalno polico, št. 390274, izdala zavarovalnica Adriatic. s-22075
Skumavec Eva, Posavec 39, Podnart, dijaško mesečno vozovnico, št. 522989, izdal
Alpetour. g-22007
Slana Blanka, Brilejeva 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1472, izdal
LPP. s-22197
Smodej Vladimir, C. 14 divizje 39, Štore, zavarovalno polico, št. 462764. g-22173
Smolnikar Saša, Gorjuša 7, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31180.
s-22187
Smolnikar Slavko, Gorjuša 7, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 13762.
s-22186
Smrekar Andrej, Zaloška 48, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2083, izdal
LPP. s-22161
Softič Nedim, Kardeljev trg 2, Velenje,
diplomo za zaključni izpit, CSŠ Velenje,
izdana leta 1995. p-22186
Somi Martin, Prekopa 6, Vransko, listino. p-22202
Soršak Slavica, Sp. Polskava 15, Pregersko, spričevalo 3. letnika Gostinske šole Maribor, izdano leta 1975. m-527
Sotošek Janja, Zeljarska 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 182068.
s-22149

Sredojević Vukoje, Vojkova cesta 60,
Ljubljana, zaključno spričevalo Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 1976. s-22247
Stare Aljaž, Medno 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 214302.
s-22081
Stefanija Blaž, Zelena pot 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 172797,
S 62870, izdala UE Ljubljana. s-22204
Stojmenović Zoran, Bratov Učakar 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 142805. s-22047
Strmšek Marija, Zg. Jablane 24, Cirkovce, štiri delnice poslovnega sistema Mercator. g-22169
Strmšek Olga, Tomšičeva 19, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 327252,
464893, izdala zavarovalnica Adriatic. m-625
Suhadolnik Franc, Zalarjeva cesta 39,
Borovnica, zavarovalni polici št. 0404307,
0404313, izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-22066
Svetličič Dejan, Antoličičeva 20, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje strojne in
metalne šole Maribor, izdano leta 1994.
m-617
Šacer Franc, Ronkova 19, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 16520. p-22250
Šajergrading d. o. o., Loperšice 32, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
reg 3009. g-22074
Šalamun Marjeta, Andrenci 61, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7038.
m-604
Šavora Simon, Franca Rozmana Staneta
9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 288704, št. reg. 39995, izdala UE Kranj.
g-22162
Šbul Jožefa, Skakovci 45, Cankova, zavarovalno polico, št. 408403, izdala zavarovalnica Adriatic. p-22182
Šernek Dejvid, Žepovci 17, Apače, spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šoleMaribor, izdano leta 1995. m-578
Šernek Dejvid, Žepovci 17, Apače, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Srednje kmetijske šole Maribor, izdana leta
1993-94. m-570
Šimon Dejan, Petišovci, Poljska ulica 10,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14486. p-22228
Šiška Boris, Goliev trg 10, Trebnje, spričevalo 3. letnika SŠTG Novo mesto, izdano
leta 1995. g-22012
Šiško Miran, Keleminova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71109.
m-692
Škrube Romana, Fužinarska 16, Mežica,
spričevalo, izdano leta 1992. g-22079
Šnuderl Marija, Na Devcah 19, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3733. m-522
Šokar Andrej, Zg. Hajdina 202, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35367.
g-22123
Štefanič Anton, Orehovec 30, 8311 Kostanjevica/Krki, spričevalo 3. letnika EGŠC
Maribor, izdano leta 1974. p-22179
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Štendler Aleksander, C. 9. avgusta, Zagorje, spričevalo 7. razreda OŠ Zagorje.
p-22057
Štravs Janja, Kvedrova 7, Koper, zavarovalno polico, št. 0411709, izdala zavarovalnica Adriatic. g-22095
Štrucl Marko, Cesta ob lipi 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0327921, izdala zavarovalnica Adriatic. m-581
Štumerger Darja, Gregorčičeva 15, Ljubljana, delovno knjižico. s-22024
Šubic Andrej, Peričeva ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 253242, št. reg. 216144. s-22109
Šubic Drago, Planina 38, Kranj, zavarovalno polico, št. 0427824. g-22220
Šuc Vojko, Obala 111, Lucija, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 903.
g-22222
Šuperger Hermina, Gozdna 55, Spodnje
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
53877. m-563
Ščurek Zvonko, Ul. 5. prekom. 17, Celje, vozniško dovoljenje, št. 29207. p-22143
Tanaskovič Goran, Migojnice 73, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BEFGH, št. S
1081947. p-22235
Temniker Robert, Selovec 80, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, št. 3570. p-22158
Tepina Damjan, Planina 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 642438,
št. reg. 30513, izdala UE Kranj. g-22165
Terglav Leopold, Kotlje 39, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. 2890. g-22093
Tišaj Rajko, Kurirčkova 11, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
71444. m-561
Tkalec Vladimir, Cesta OF 23, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. reg. 2142, izdala UE Vrhnika. s-22054
Tomše Janez, V Zalah 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1802. s-22231
Tratnik Špela Pri pošti 14, Limbuš, spričevalo 4, letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 1993. m-579
Trboča Nikolina, Rjava cesta 2 b, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 32747,
izdal LPP. s-22198
Trojer Gregor, Podbrdo 13, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. 156455. p-22142
Trček Ivana, Bevke 60, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7486.
s-22144

Uhan Nataša, Tovarniška ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
187843, S 323922, izdala UE Ljubljana.
s-22056
Ukič Damir, Veselova 16, Celje, zdravniško spričevalo, št. 22061. p-22196
Uranjek Gregor, Goriška 39, Velenje, indeks Naravoslovne tehnične fakultete Ljubljana, izdan leta 1995. s-22031
Urbančič Tadej, Stara Sušica 23, Košana, indeks Biotehniške fakultete Ljubljana.
g-22017
Vagaja Miha, Podgorica 89, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 187936.
s-22039
Vatovec Stockbauer Magdalena, Cesta v
Šmartno 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90003, S 815212, izdala
UE Ljubljana. s-22070
Vaupotič Kučej Melita, Dvorakova 10 c,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90396. m-623
Vaupotič Ljubomir, Ul. Prekmurske čete
133, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 3859. p-22227
Verbič Liljana, Mačkov kot 11, Ljubljana,
spričevalo OŠ Vižmarje Brod, izdano na ime
Verbič Aleš, šolsko leto 1995/96. g-22226
Verboten Uroš, Pod hribom 9, Kamnica,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1996. m-544
Veren, Dolina 17, Dolina, zavarovalno
polico. p-22059
Veselič Vlado, Borštnikova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
96680. m-512
Vesnicer Darko, Ranca 1, Pesnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8020. m-523
Višnjič Ljubinko, Beblerjev trg 14, Ljubljana, delovno knjižico. s-22230
Vlaisavljevič Lučka, Barlovo naselje 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5651. m-603
Vodovnik Tomo, Podgorje 8 a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22549.
p-22063
Vogrin Denis Daniel, Orožnova 7, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Prežihov Voranc. m-515
Volmut Sandra, Murska Sobota, zavarovalno polico, št. 482942. p-22056
Vovko Andrej, Smolenja vas 69, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu SŠTU
Novo mesto, izdano leta 1983. g-22098

Vrečko Petra, Delavsko naselje 31, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103721. m-614
Vukašin Đuro, Koprska 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39791. m-513
Witmajer Franc, Škapina 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 13804.
p-22047
Zabukovnik Anica, Podvine 24, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5439,
izdala UE Zagorje. p-22123
Zajc Barbara, Puhova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
196696. s-22264
Zalar Janez, Gornje Otave 15, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4058, izdala UE Cerknica.
Založnik Danica, Predmost 13, Poljane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4273.
g-22223
Zazijal Anton, Cesta na roglo 67, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH. p-22253
Zgonik Vojko, Morova 9, Izola, vozniško
dovoljenje, št. 1270. p-22220
Zidarič Edvin, Mornontova 3, Maribor,
indeks Fakulete za šport Ljubljana. m-588
Zmaga Ksenija, Stresova 11, Kobarid,
vozniško dovoljenje. p-22234
Zupanc Romana, Rjavice 30, Rogaška
Slatina, indeks EPF Maribor, št. 81436075,
izdan leta 1993. m-525
Zupančič Matjaž, Golouhova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 811376, št. reg. 64565. s-22110
Zupančič Miran, Melikova 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
117590. s-22112
Žiberna Aleš, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, spričevalo III. letnika Srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano leta
1996. s-22253
Žiberna Valter, Križ 248, Sežana, vozniško dovoljenje, št. 4253. p-22233
Živič Gabrijela, Krakovski nasip 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2293, S 14397, izdala UE Ljubljana. s-22060
Žnidar Darja, Šempeter 120, Šempeter,
maturitetno spričevalo Pedagoške gimnazije Celje, izdano leta 1985. m-553
Žohar Jožef, Potrčeva 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32765. m-564
Županič Damir, Dvorakova 10 b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
72747. m-612
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