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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-40456

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04078 z dne 14. 5. 1996 pod št. vložka
1/27881/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911443
Firma: COM DEŠEVIĆ & CO., Pod-

jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: COM, DEŠEVIĆ &
CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Polje,  Cesta
XII/2

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Dešević Dževad, Ljublja-

na, Polje, Cesta XII/2, in Muminović Izet,
Ljubljana, Polje, Cesta VI/20, vstopila 30. 6.
1995, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dešević Dževad in namestnik direktorja
Muminović Izet, imenovana 30. 6. 1995, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 1120 Sto-
ritve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600 Pro-
izvodnja tobačnih izdelkov; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1930 Proizvodnja obutve; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-

mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5551 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno

svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-40457

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01259 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
1/27790/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936489
Firma: M & Co B, mednarodni trans-

port, d.o.o.
Skrajšana firma: M & Co B, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1107 Ljubljana, Verovškova 64
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Miljanovič Ivo, Ljublja-

na, Kogojeva 10, vložil 765.000 SIT, in Bajt
Andrejka Iris, Ljubljana, Melikova 17, vlo-
žila 735.000 SIT – vstopila 1. 3. 1996, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Miljanovič Ivo in direktorica Bajt
Andreja Iris, imenovana 1. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40461

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01722 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
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1/27793/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5944112
Firma: GRBAJS, družba za proizvod-

njo,  trgovino,  gostinstvo  in  zastopstvo,
d.o.o., Rakitnica 42, Dolenja vas

Skrajšana firma: GRBAJS, d.o.o., Ra-
kitnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1331 Dolenja vas, Rakitnica 42
Osnovni kapital: 1,573.000 SIT
Ustanovitelja: Grebenc Janez, vložil

1,048.666 SIT, in Grebenc Darja, vložila
524.333 SIT, oba iz Dolenje vasi, Rakitnica
42, vstopila 29. 3. 1996, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grebenc Darja, imenovana 29. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 6024 Cestni tovorni promet; 744 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-40462

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01741 z dne 6. 5. 1996 pri subjektu
vpisa FUL, podjetje za gostinstvo, trgo-
vino, gradbene storitve, prevoze, izvoz,
uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Murgle 95,
Rekreacijski center, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24094/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sede-
ža, zastopnikov in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5874084
Firma:  UNIFRAN,  d.o.o.,  Ljubljana,

podjetje za proizvodnjo in storitve
Skrajšana  firma:  UNIFRAN,  d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ilirska 17
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Šeško Marija, Ljubljana, Polonce
Čude 13, imenovana 26. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1996: 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586

Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst ste-
kla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-

vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in me-
dalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 6010 Železniški
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9350 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-40463

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01747 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
1/27795/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940869
Firma:   ROSSLAV   INŽENIRING,

družba za gradbeni inženiring in zunanjo
trgovino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ROSSLAV INŽENI-
RING, d.o.o., Ljubljana
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vladimir Vrančič, Ljub-

ljana, Beethovnova ulica 14, in Valijev Gue-
la, Ljubljana, Prušnikova 68, vstopila 12. 3.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vladimir Vrančič, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Valijev Guela, ime-
novana 12. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 011 Pri-
delovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pridelo-
vanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelova-
nje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik;
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 012 Ži-
vinoreja; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 014
Storitve za rastlinsko pridelavo in živinore-
jo brez veterinarskih storitev; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za ži-
vinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
020 Gozdarstvo in gozdarske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1010 Pridobivanje črnega premoga;
1020 Pridobivanje rjavega premoga in lig-
nita; 1030 Pridobivanje šote; 1200 Pridobi-
vanje uranovih in torijevih rud; 1310 Prido-
bivanje železove rude; 1320 Pridobivanje
rud neželeznih kovin, razen uranove in tori-
jeve rude; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1412 Pridobivanje ap-
nenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gno-
jil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 143 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
nastvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;

1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje ti-
pa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega 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 prot-
ja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2310 Proizvodnja koksa;
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja

plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Pro-
izvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja
železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
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kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3511 Gradnja in popravilo la-
dij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-

nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kova-
nje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4010 Oskrba z elek-
triko; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 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, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
454 Zakjučna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-

vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-

mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-40464

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01772 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
1/27792/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940907
Firma:  SAMM  ANDRIČ  in  MIHO-

LJEVIČ, zaključna dela v gradbeništvo,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana oblika: SAMM ANDRIČ IN
MIHOLJEVIČ, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana, Skojevska 9
Ustanovitelja: Andrič Aleksander, Ljub-

ljana, Vevška cesta 50, in Miholjevič Mi-
lan, Ljubljana, Skojevska 9, vstopila 10. 4.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Andrič Aleksander in Miholjevič
Milan, imenovana 10. 4. 1996, zastopata
družbo kot vodji poslov in neomejena za-
stopnika.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1995: 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvod-
nja lesene embalaže; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 287 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet.

Rg-40466

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01995 z dne 27. 5. 1996 pri subjektu
vpisa MARAND, Inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana,  Podružnica  Celje,  sedež:  Ašker-
čeva  15,  3000  Celje,  pod  vložno  št.
1/02970/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5307147
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kodrin Nataša, ki se od 10. 6. 1995
piše Štante, Celje, Ulica Frankolovskih žr-
tev 56; kot vodja podružnice je pooblaščena
zastopati podružnico brez omejitev v okviru
poslov podružnice.

Rg-40467

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02061 z dne 17. 5. 1996 pri subjektu vpi-
sa  ROHDE  &  SCHWARZ  Osterreich,
Predstavništvo Ljubljana, Langusova 8,
Ljubljana,  sedež:  Langusova  8,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26172/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme podružnice in sedeža ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5858801
Firma:  ROHDE  &  SCHWARZ  OS-

TERREICH,  Predstavništvo   Ljubljana,
Koprska 92, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 92
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1996: 511 Po-

sredništvo; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 742 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-40468

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01480 z dne 23. 4. 1996 pod št. vložka
1/27788/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940338
Firma: VBS Leasing, družba za finan-

ciranje, consulting in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: VBS Leasing, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: LJUDSKA BANKA, d.d.,

Ljubljana, Miklošičeva 30, vložila 735.000
SIT, in VBS LEASING INTERNATIONAL
HOLDING GmbH, Wien/Dunaj, Peregrin-
gasse 3, vložil 765.000 SIT – vstopila 13. 3.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Furst Tanja, Ljubljana-Črnuče,
Primožičeva 1, imenovana 14. 3. 1996, za-
stopa podružnico neomejeno, za določene
posle pa mora dobiti soglasje nadzornega
sveta, in sicer: za sklenitev poslov, pri kate-
rih obveznosti družbe presegajo znesek
7,000.000 SIT (sedemmilijonov tolarjev);
pred nakupom, obremenitvijo, prodajo ali
zakupom nepremičnin; pred ustanovitvijo
ali opustitvijo podružnic; pred ustanovitvijo
in udeležbo na hčerinskih firmah ali udelež-
bo v tihih družbah; pred investicijami, kate-
rih nabavna vrednost presega 1,500.000 SIT
(enmilijonpetstotisoč tolarjev) ali katerih
vrednost v celoti v enem poslovnem letu
presega 6,000.000 SIT (šestmilijonov tolar-
jev), pri čemer pa so izvzete tiste nabave, ki
so namenjene najemu (leasu); pred naku-
pom in prodajo deležev v družbah; pred
pridobitvijo posojil in kreditov, ki presega-
jo znesek 5,700.000 SIT (petmilijonovse-
demstotisoč tolarjev) po enem poslu in skup-
no v poslovnem letu 236,000.000 SIT (dve-
stošestintridesetmilijonov tolarjev), kolikor
ne gre za prevzem le-tega pri družbeniku;
pred sklenitvijo ali spremembo pogodbe o
zaposlitvi z delavci, katerih dohodek znaša
mesečno več kot 400.000 SIT (štiristotisoč
tolarjev); pred odobritvijo jamstev za poso-
jilo ali kredite; pred odločitvami o osnovah
poslovne politike, delovnega programa in
razvojnega načrta družbe; pred imenova-
njem poslovnega pooblaščenca in prokuri-
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sta; pred odločitvami o poslovnih enotah
družbe, ki imajo posebne pristojnosti v prav-
nem postopku; pred postopki za zaščito pra-
vic delavcev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

 Rg-40499

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00022 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa FEROCOM, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana,  se-
dež:  Dunajska  7,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/16563/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti in spremembo naslova družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5586925
Firma: FEROCOM, Podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Dunajska 7, Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Golob Jože, Ljubljana, Zi-

herlova 2, in Jovan Marjan, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 19, vstopila 23. 3. 1992,
vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Go-
lob Jože, razrešen 29. 12. 1994 kot direk-
tor in imenovan za zastopnika, ki kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev, in direktor Jovan Marjan, imeno-

van 29. 12. 1994, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev;  proizvodnja  radiatorjev  in
kotlov za centralno ogrevanje; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 285 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-

terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, 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 prodajal-
nah z živili; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vila obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
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lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za kraj-
ši čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7483 Tajniška dela in preva-
janje.

Rg-40501

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00468 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/27761/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5894468
Firma: CEPLES-RAČKI in družbenik,

podjetje za proizvodnjo in predelavo le-
sa, d.n.o., Rake 2, Vas

Skrajšana firma: CEPLES-RAČKI in
dr., d.n.o., Rake

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1336 Vas, Rake 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Rački Jože in Škvarč Da-

rinka, oba iz Ljubljane, Reška ul. 37, vsto-
pila 20. 1. 1995, vložila po 50.000 SIT, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Rački Jože in Škvarč Darinka, ime-
novana 20. 1. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-40502

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00487 z dne 5. 4. 1995 pod št. vložka
1/27716/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893178
Firma: SLABANJA, družba za finanč-

no posredništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SLABANJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Lunačkova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slabanja Ferdinand, vlo-

žil 1,200.000 SIT, in Slabanja Irena, vložila
300.000 SIT, oba iz Ljubljane, Lunačkova
6, vstopila 13. 1. 1995, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Slabanja Ferdinand in Slabanja Irena,
imenovana 13. 1. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 4. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5040 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-

belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5276 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5237 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
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d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-40503

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00489 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa  SARABON,  Podjetje  za  zastopanje,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Domžale,
Taborska 7,  sedež:  Taborska 7,  1230
Domžale, pod vložno št. 1/16570/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5645816
Osnovni kapital: 2,116.000 SIT
Ustanovitelj: Valjavec Peter, Domžale,

Taborska 7, vstop 23. 3. 1992, vložek
2,116.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 2010
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Rg-40504

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00556 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa ZELINKA & SINOVI, inženiring, con-
sulting  in  trgovina,  d.o.o.,  Ljubljana,

Einspielerjeva 3, sedež: Einspielerjeva 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/08873/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5425557
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 17.

Rg-40505

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00690 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa AVAL, podjetje za poslovne in eko-
nomske storitve, turizem in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 73/II,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07514/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5398673
Firma: AVAL, podjetje za poslovne in

ekonomske storitve, turizem in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Medvedova 28

Sedež: 1000 Ljubljana, Medvedova 28
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Caharijas Vasilija, Ljubljana, Maj-
de Vrhovnikove 30, imenovana 10. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2215
Drugo založništvo; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-40506

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00707 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa TIO, Podjetje za tesarstvo in stre-
šne izolacije, Grosuplje, d.o.o., Ljubljan-
ska 4d, Grosuplje, sedež: Ljubljanska 4d,
1290 Grosuplje, pod vložno št. 1/12664/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5560314
Ustanovitelji: Perme Darko, Grosuplje,

Ljubljanska 4d, in Kuhelj Jože, Grosuplje,
Ponova vas n. h., vstopila 10. 5. 1991, vlo-
žila po 757.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; Šeme Igor, izstopil 14. 12. 1995.

Rg-40509

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00892 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa VESSNA, Podjetje za poučevanje tujih
jezikov, d.o.o., Ljubljana, Trg prekomor-
skih brigad 5, sedež: Trg prekomorskih
brigad 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10487/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, dejavnosti in za-
stopnice, uskladitev dejavnosti in preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5448166
Firma: VESSNA, JEVREMOVIČ Ve-

sna in ostali, d.n.o., trgovina, storitve in
izobraževanje, Ljubljana, Trg prekomor-
skih brigad 5

Skrajšana firma: VESSNA, JEVREMO-
VIČ Vesna in ostali, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Jevremovič Vesna in Je-
vremovič Bosiljka, obe iz Ljubljane, Trg
prekomorskih brigad 5, vstopili 17.12. 1990,
vložili po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jevremovič Bosiljka, imenovana
22. 2. 1995, kot namestnica direktorice za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5 2471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8041 De-
javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna dejav-
nost; 9261 Obratovanje športnih objektov;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40510

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00964 z dne 29. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa DREN TRADE, Podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Kresnice,
Jesenje 5, sedež: Jesenje 5, 1281 Kresni-
ce, pod vložno št. 1/23305/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo skrajša-
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ne firme in dejavnosti ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5794471
Skrajšana firma: DREN TRADE, d.o.o.,

Jesenje 5, Kresnice
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 0112 Pri-

delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
012 Živinoreja; 0121 Reja govedi; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 020 Goz-
darstvo in gozdarske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 174 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 361 Proizvodnja pohištva; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9000
Storitve javne higiene; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-40513

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01754 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa DABA, d.o.o., podjetje za računovod-
ske, svetovalne storitve ter upravljanje
več stanovanjskih objektov, Ljubljana, se-
dež: Gorazdova 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17830/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljic in deležev ter preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., s temile podatki:

Matična št.: 5643112
Firma:  DABA – VODLAN  in  drugi,

d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DABA – VODLAN in

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

odgovornostjo
Ustanoviteljici: Vodlan Irena, vstopila

23. 3. 1992, in Vodlan Mojca, vstopila 14. 2.
1995, obe iz Ljubljane, Gorazdova 1, vložili
po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-40515

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01841 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa KEPOL SM, podjetje za proizvodnjo,
trgovino  in  posredovanje,  d.o.o.,  sedež:
Novo Polje, Cesta X/35, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22934/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5748640
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Novo Po-

lje, Cesta X/35
Osnovni kapital: 1,515.700 SIT
Ustanovitelja: Kenjalo Savo in Kenjalo

Marija, oba iz Ljubljane Polja, Novo Polje,
Cesta X/35, vstopila 7. 5. 1993, vložila po
757.850 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Kenjalo Marija, ki od 29. 3. 1995
kot namestnica direktorja zastopa podjetje
brez omejitev, in Kenjalo Savo, razrešen
29. 3. 1995 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa podjetje brez omeji-
tev.

Rg-40517

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01855 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa  CENTRUM,  trgovina  in  zastopstvo,
d.o.o., Ljubljana, Trdinova 7, sedež: Tr-
dinova 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10658/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5623561
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 9
Osnovni kapital. 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Maček Dobrač, Ljublja-

na, Vošnjakova 9, vstopil 25. 9. 1992, in
Maček Mojca, Ljubljana, Trdinova ulica 7,
vstopila 17. 12. 1990, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Maček Dobrač, razrešen 31. 3. 1995;
direktorica Maček Mojca, imenovana 31. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdekov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-

belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 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 drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7481
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-40520

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02066 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa JW INTERNATIONAL, proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
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Ravenska pot 30, 1291 Škofljica, pod vlož-
no št. 1/13347/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5542243
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Ussai Gualtiero, Pordenone, Italija,
Via Planton 21, imenovan 3. 4. 1995.

Rg-40524

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02315 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa INFIN, finančni marketing, d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Slovenska 56,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11845/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5475457
Ustanovitelja: Kernc Dušan, izstop 23. 3.

1995;  INFIN,  finančni  marketing,  d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 56, vstop 23. 3. 1995,
vložek 529.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-40525

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02318 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa  ADACTA,  podjetje  za  računalniške
storitve  in  poslovno  svetovanje,  d.o.o.,
Ljubljana,  Dunajska  21,  sedež:  Dunaj-
ska  21,  1000 Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/03697/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, deležev in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5314054
Firma: ADACTA, programska oprema,

d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21
Ustanovitelji: Fajfar Andrej, Ljubljana,

Puharjeva 6, vstop 11. 12. 1989, vložek
712.500 SIT, Leskovec Rok, Ljubljana, Vid-
marjeva 21, vstop 11. 1. 1994, vložek 75.000
SIT, in Volk Tomaž, Ljubljana, Ane Ziher-
love 2, vstop 11. 12. 1993, vložek 712.500
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Leskovec Roku, ki je bil razrešen
27. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje;  7430  Tehnično  preizkušanje  in
analiziranje;  74842  Oblikovanje,  aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-40528

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02403 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa  JUNIOR,  podjetje  za  zunanjo  in
notranjo trgovino in izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 33, sedež: Letališka
33,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/10432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti, spremembo fir-
me, deležev in ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5459419

Firma: JUNIOR, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., 1000 Ljubljana,
Letališka 33

Ustanovitelji: Vrbanc Srečo, Ljubljana,
Vojkova 2, vstop 10. 12. 1990, vložek
622.480 SIT, Petrovčič Darijo, Ljubljana,
Ulica 9. korpusa 84, vstop 6. 4. 1995, vlo-
žek 544.670 SIT, in Degano Lilijana, Nova
Gorica, Cankarjeva ulica 52, vstop 6. 4.
1995, vložek 389.050 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3663 Pro-
izvodnja metel in krtač; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo 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 opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-

čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobčanih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrjio; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
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aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6322 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-40529

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02406 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa HURWITS, tovarna nogavic, Kočev-
ska Reka, sedež: Štalcarji n. h., 1338 Ko-
čevska Reka, pod vložno št. 1/18493/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5613647
Ustanovitelja: HURWITS SOCKS Srl.,

izstop 4. 5. 1995; INTERSOCKS s.r.l., Via
Zona Industriale, Fraz..., 32010 Pieve d’Al-
pago (BL), vstop 4. 5. 1995, vložek
49,064.638,72 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-40530

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02415 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa  AGRA,  d.o.o.,  podjetje  za  trgovino,
proizvodnjo  in  inženiring,  sedež:  Le-
skoškova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13552/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5553873
Ustanovitelja: RAF, podjetje za računo-

vodske in finančne storitve, d.o.o., Ljublja-
na, izstop 10. 5. 1995; Finc Alojzij, Ljublja-
na, Smrtnikova 3, vstop 14. 10. 1991, vlo-
žek 1,875.195 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-40531

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02419 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa WEMEX Transalpine, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolodvor-
ska  7,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/12299/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5488052
Ustanovitelji: Wemex Handel GmbH,

Berlin, Chausseestrasse 111, vstop 17. 12.
1992, vložek 56,160.871 SIT, Pivka Dušan,
Komenda, Zadružna 12, vstop 5. 10. 1993,
vložek 7,020.109 SIT, in Heinz Rainer Cec-
kert, Dresden, Nemčija, Walpurgistrasse 5,
vstop 30. 3. 1995, vložek 7,020.109 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-40534

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02449 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa SIMETRALA, Podjetje za oblikova-
nje, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Rožna dolina, C. XII/10, sedež: Rož-
na dolina, C. XII/10, 1000 Ljubljana pod
vložno št. 1/14690/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5553792
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 1920

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74842 Oblikova-

nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-40535

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02450 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa SIRIUS AP, svetovanje, inženiring, in-
vesticije, trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Opekarska 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09223/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5427894
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 01132

Sadjarstvo; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1586 Prede-
lava čaja in kave; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-40537

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02460 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa CARNIOLA ANTIQUA, trgovina in
posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Trubar-
jeva 9, sedež: Trubarjeva 9, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02253/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5288550
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 5115 Po-

sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Rg-40538

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02474 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa HERCO, podjetje za trgovino in fi-
nančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Slovenska 54, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08589/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5407966
Firma: MERCOM POINT, podjetje za

trgovino  in  finančni  inženiring,  d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  MERCOM  POINT,
d.o.o., Ljubljana.

Rg-40539

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02499 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  AGENTOUR,  agencijsko  in  pre-
vozniško podjetje, d.o.o., Kamnik, sedež:
Trg talcev  8,  1240 Kamnik,  pod  vložno
št. 1/11503/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča  spremembo  sedeža  s  temile
podatki:

Matična št.: 5469503
Sedež: 1240 Kamnik, Medvedova 26.

Rg-40543

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02546 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa  ANILES,  proizvodnja  in  trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Kernova 16, sedež: Ker-
nova 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20835/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5716136
Firma: ANILES, družba za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 201 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-

kov iz plute, slame in protja; 281 Proizvod-
nja gradbenih kovinskih izdelkov; 286 Pro-
izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov; 361 Proizvodnja pohiš-
tva; 365 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 366 Druge predelovalne dejavno-
sti, d.n.; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 621
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, 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; 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje, upravlja-
nje s holding družbami; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-40544

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02547 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa LINUM, družba za trgovino in pro-
izvodnjo, d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljub-
ljana, sedež: Vojkova 58, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15164/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5554888
Firma: LINUM, družba za trgovino in

proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 40.

Rg-40545

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02548 z dne 29. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa ROL, poslovne storitve in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 220a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02876/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5327792
Sedež:  1000  Ljubljana,  Pot  k  sej-

mišču 30
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 7230

Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami.

Rg-40547

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03102 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/27760/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5908485
Firma:  TSA,  Turistično  storitvena

agencija, d.o.o., Ljubljana, Tabor 9
Skrajšana firma: TSA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tabor 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: TABOR LJUBLJANA,

p.o., Ljubljana, Tabor 9, vložil 735.000 SIT,
I.S.O., d.o.o., Ljubljana, Dunajska 158, vlo-
žil 735.000 SIT, in Isajlovič Dragan, Ljub-
ljana, Polanškova 12, vložil 30.000 SIT –
vstopili 31. 5. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Sergej, Ivančna Gorica, Ce-
sta 2. grupe odredov 30, imenovan 31. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-40548

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03519 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa ŠTEGER, uvoz in distribucija kondi-
torskih izdelkov, d.o.o., Zaloška 153,
Ljubljana, sedež: Zaloška 153, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, priimka ustanoviteljice in za-
stopnice ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5436419
Firma: ŠTEGER, uvoz in distribucija

konditorskih izdelkov, d.o.o., Brnčičeva
11/9, Ljubljana-Črnuče

Skrajšana firma: ŠTEGER, d.o.o., Brn-
čičeva 11/9, Ljubljana-Črnuče

Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brnči-
čeva 11/9

Ustanoviteljica: Gerovac Nadja, Ljublja-
na, Vrhovčeva 6b, vstop 12. 12. 1990, vlo-
žek 774.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gerovac Nadja, imenovana 12. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 372 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
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Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 515 Trgovina na debelo
z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 642
Telekomunikacije; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 732 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje, raziskovanje trga in javnega
mnenja; podjetniško svetovanje; upravlja-
nje s holding družbami; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 746 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 921 Filmska in videode-
javnost; 922 Radijska in televizijska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti;
950 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-40550

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04473 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa M. JERINA, k.d., Trgovina, proizvod-
nja, gostinstvo in storitve, Ljubljana, se-
dež:  Knezova  27,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/25821/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5872367
Ustanoviteljici: Jerina Mirjam, Ljublja-

na, Knezova 27, vstopila 2. 11. 1994, vloži-
la 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Jerina Veronika Pavla,
Ljubljana, Kogovškova ulica 14, vstopila
5. 6. 1995, vložila 1.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stojc Ana, izstopila 5. 6.
1995.

Rg-40551

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04477 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa MA-PO, Podjetje za trgovino, zastopa-
nje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 93a,  sedež:  Celovška 93a,  1000

Ljubljana, pod vložno št. 1/13590/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5525993
Ustanovitelji: Odlazek Marija, izstopila

8. 9. 1995; Maroša Laura Polona in Maroša
Ljubo, oba iz Ljubljane, Celovška cesta 93,
vstopila 8. 9. 1995, vložila po 775.650 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Odlazek Marija, razrešena 8. 9. 1995;
direktor Maroša Ljubo, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnica Maroša Laura
Polona, ki kot namestnica direktorja zasto-
pa družbo brez omejitev, imenovana 8. 9.
1995.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1930 Proizvodnja obutve; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-40552

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04480 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa WRIGLEY, trgovska družba za pre-
hrambene  in  slaščičarske  proizvode,
d.o.o., Dunajska c. 107, Ljubljana, sedež:
Dunajska  c.  107,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/13470/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5525012
Sedež: 1234 Trzin, Mengeš, Špruha 74.

Rg-40553

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04490 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa PROTOS, d.o.o., Zasebno proizvodno,
trgovinsko in storitveno podjetje, Kočev-
je, sedež: Cesta v Mestni log II/8, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/05267/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme in skraj-
šane firme ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5350069

Firma:  PROTOS,  d.o.o.,  proizvodno,
trgovinsko in storitveno podjetje, Kočev-
je, Mestni log II/8

Skrajšana firma: PROTOS, d.o.o., Ko-
čevje

Osnovni kapital. 2.546.000 SIT
Ustanovitelji: Jarni Marija in Jarni Hin-

ko, oba iz Kočevja, Turjaško naselje 11, ter
Ožbold Marjana in Ožbold Anton, oba iz
Kočevja, Cesta v Mestni log II/8 – vstopili
28. 12. 1989, vložili po 636.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.

Rg-40555

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04554 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpisa
GEPARD, d.o.o., varovanje premoženja, Pi-
java Gorica 39, sedež: Pijava Gorica 39,
1296 Ig, pod vložno št. 1/13866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5525853
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 29240

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 60220 Stori-
tve taksistov; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74600 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb.

Rg-40556

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04555 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa DOPLAS, predelava plastičnih mas in
trgovina, d.o.o., Zagorje ob Savi, Kidri-
čeva 15, sedež: Kidričeva 15, 1410 Zagor-
je ob Savi, pod vložno št. 1/03625/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5322944
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Dolanc Tatjana, imenovana 25. 8.
1995, in Dolanc Branko, razrešen 25. 8.
1995 kot direktor in imenovan za zastopni-
ka, oba iz Zagorja ob Savi, Selo 12, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Rg-40559

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04560 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa KRESNICA, podjetje za gostinstvo, tu-
rizem in rekreacijo, d.o.o., Žigonova 12,
Ljubljana, sedež: Žigonova 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5300622
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 1552

Proizvodnja sladoleda; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov 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).

Rg-40560

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04580 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa INCOM GROUP, Inženiring, proizvod-
nja, trgovina, d.o.o., sedež: Cesta na Bo-
kalce 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03722/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5314372
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 174 Pro-

izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
331 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opre-
me, in ortopedskih pripomočkov; 454 Za-
ključna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 511 Posredništvo; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 517 Druga trgo-
vina na debelo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 551 De-
javnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 652
Drugo finančno posredništvo; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-40561

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04581 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa ŠUM, Podjetje za zastopstvo, trgovino
in gostinstvo,  d.o.o.,  Nadgoriška  37,
Ljubljana-Črnuče, sedež: Nadgoriška 37,
1231  Ljubljana-Črnuče,  pod  vložno  št.

1/08803/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5498694
Firma: ŠUM, Podjetje za zastopstvo,

trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Hradeckega 70.

Rg-40562

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04591 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa GALANTPLAST, podjetje za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Pijava Gorica 158, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15134/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5572100
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Šmigič Borislav, Škofljica, Pijava Go-
rica 158, imenovan 18. 9. 1995.

Rg-40567

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05198 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa CLS, podjetje za geoteske storitve in
obdelavo podatkov, d.o.o., Logatec, sedež:
Pavšičeva 34, 1370 Logatec, pod vložno št.
1/24086/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5797764
Ustanovitelja: DIGI DATA, d.o.o., iz-

stop 20. 10. 1995; Kolenc Ciril, Logatec,
Pavšičeva 34, vstop 28. 6. 1993, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1995: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 525 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-40568

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05246 z dne 26. 4. 1996 pod št. vložka
1/27829/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5919959
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Firma:  ANAM,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: ANAM, d.o.o., Kam-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Trdinova 7a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Finc Saša, Kamnik, Trdi-

nova 7a, vstop 3. 11. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Finc Saša in Kepec Marko, Kamnik,
Jelovškova ul. 1, imenovana 3. 11. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1996: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in

napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-40569

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05296 z dne 30. 4. 1996 pod št. vložka
1/07510/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5397618002
Firma: DOMO, promet nepremičnin,

blaga in storitev, d.o.o., Goričane 11a,
Medvode – podružnica Ljubljana

Skrajšana firma: DOMO, d.o.o., Med-
vode – podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Majorja

Lavriča 12
Ustanovitelj: DOMO; promet nepremič-

nin, blaga in storitev, d.o.o., Goričane 11a,
Medvode, vstop 3. 11. 1995, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gaber Aleš, Ljubljana, Chengdujska
22, imenovan 3. 11. 1995, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-40574

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05992 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa ROXY, podjetje za trgovino, storitve
in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Brnčičeva ulica 21, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče, pod vložno št. 1/22983/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča dopolnitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5759269
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 011 Pri-

delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 013 Poljedelstvo, povezano z živinorejo
– mešano kmetijstvo; 014 Storitve za rast-
linsko pridelavo in živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 182 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 245 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev, parfumov in toaletnih sredstev; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 267 Ob-
delava naravnega kamna; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 284 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 285 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega orodja, klju-
čavnic, okovja; 291 Proizvodnja strojev za
proizvajanje in izkoriščanje mehanske ener-
gije, razen motorjev za letala in motorna
vozila; 292 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih
in gozdarskih strojev; 295 Proizvodnja dru-
gih strojev za posebne namene; 371 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 372
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 555 Storitve menz ter priprava in dosta-
va hrane (catering); 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 731 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-40577

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14891 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa BIBIRO, Storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Tržaška 235b, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04855/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo družbenikov in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5338441
Osnovni kapital: 1,741.042 SIT
Ustanovitelji: Bistan Dušan, Ljubljana,

Rocenska 39, in Hoenigsman Jurij, Ljublja-
na, Podmilščakova 46, vstopila 10. 1. 1990,
vložila po 870.521 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata; Piltaver Anton, Kaučič Boris in
Vrčon Robert, izstopili 11. 5. 1994.

Rg-40578

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01641 z dne 18. 4. 1996 pod št. vložka
1/27772/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940672
Firma: AVTOKLEPARSTVO BORŠT-

NAR & Co, podjetje za storitve in prevo-
ze, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: AVTOKLEPARSTVO
BORŠTNAR & Co, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pod jezom 35
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Borštnar Mihael in Boršt-

nar Marinka, oba iz Ljubljane, Pod jezom
35, vstopila 8. 3. 1996, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Borštnar Mihael, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Borštnar Marinka,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nica direktorja, oba imenovana 8. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5250 Trgovina na drobno z

rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-40579

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01616 z dne 17. 4. 1996 pod št. vložka
1/27769/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940583
Firma: MEXIN, d.o.o., podjetje za go-

stinstvo in turizem, Ljubljana
Skrajšana firma: MEXSIN, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidovič Mitja, Ptuj, Drav-

ska 24, in Sedej Dušan, Ljubljana, Gotska
9, vstopila 20. 3. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Vidovič Mitja in Sedej Dušan, imeno-
vana 20. 3. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-

li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino in naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
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na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 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 do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov 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); 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska

dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40585

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01636 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa MODELIN, uvozno-izvozno podjetje
za trgovino, d.o.o., Ljubljanska cesta 80,
Domžale,  sedež:  Ljubljanska  cesta  80,
1230 Domžale, pod vložno št. 1/21476/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti, spremembo zastopnika in
spremembo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5717191
Ustanovitelja: Sajovic Marija, Ljublja-

na, Srebrničeva ulica 28, vstop 27. 3. 1996,
vložek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sajovec Janez, izstop 27. 3. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Sajovic Janezu, ki je bil razre-
šen 27. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 192 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermernar-
skih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve; 1930
Proizvodnja obutve; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 283
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin,
splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 511 Posredništvo; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143

Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 602 Drug kopenski
promet; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-40587

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01609 z dne 17. 4. 1996 pod št. vložka
1/27768/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940559
Firma: S & M KAPIĆ, d.n.o., prevoz-

ništvo in trgovina, Dobrunje
Skrajšana firma: S & M KAPIĆ, d.n.o.,

Dobrunje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1261 Dobrunje, Cesta 13. julija

št. 18
Ustanovitelja: Kapić Suvada, Dobrunje,

Cesta 13. julija št. 18, in Kapić Mirso, Čo-
ralići, Tahiroviči št. 130, vstopila 18. 3.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kapić Suvada, ki zastopa družbo brez
omejitev, in družbenik Kapić Mirso, imeno-
vana 18. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 454 Zaključna
gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 6024 Cestni to-
vorni promet.
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Rg-40588

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00899 z dne 17. 4. 1996 pri subjektu vpisa
TR/3, družba za upravljanje z nepremični-
nami, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg republi-
ke  3,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/22372/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5730929
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 7412 Ra-

čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-40590

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01619 z dne 17. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa APROM, trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež:  Vodnikova  187,  1000  Ljubljana,
pod vložno št. 1/17588/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5768365
Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjeva 11
Ustanovitelja: Vulič Vlado, izstop 1. 4.

1996; Alauf Stane, Ljubljana, Steletova uli-
ca 2, vstop 1. 4. 1996, vložek 3,337.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vulič Vlado, razrešen 1. 4. 1996; di-
rektor Alauf Stane, imenovan 1. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40594

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17397 z dne 20. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa AGROMA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, storitve in gostinstvo, d.o.o., Na-
sovče 33, 1218 Komenda, sedež: Nasovče
33,  1218  Komenda,  pod  vložno  št.
1/22739/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5821169
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Maleš Ivan, Komenda, Na-

sovče 33, vstop 19. 3. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40596

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01592 z dne 17. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa LAVACO, trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27565/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5935881
Firma: LAVACO, podjetje za gradbe-

ništvo in trgovino, d.o.o.
Sedež: 1316 Ortnek, Maršiči 5
Ustanovitelji: Gaber Jože, Škofja Loka,

Puštal 27, Levstek Alojzij, Ortnek, Maršiči
5, in Vrhovšek-Štrukelj Nada, Ljubljana,
Gunceljska 10, vstopili 28. 3. 1996, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; Zajc Andrej, izstopil 28. 3. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Gaber Jože in zastopnika Levstek

Alojzij in Vrhovšek-Štrukelj Nada, imeno-
vani 28. 3. 1996, zastopajo družbo brez
omejitev; direktor Zajc Andrej, razrešen
28. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-40600

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06085 z dne 17. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa MAMBY, Podjetje za trgovino, stori-
tve in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Po-
kljukarjeva  8,  sedež:  Pokljukarjeva  8,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19867/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5671663
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markov Bojana, izstop

20. 12. 1995; Markov Jovan, Grosuplje, Po-
lica 63, vstop 20. 12. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markov Jovan, imenovan 20. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 742 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-40601

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

94/19837 z dne 17. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa LEOSS, podjetje za laserje, elektroni-
ko,  optiko,  senzorje  in  sisteme,  d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 19, sedež: Stegne 19,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/06216/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, osnovnega kapitala, usta-
noviteljev in sedeža ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5360285
Firma:  LEOSS,  podjetje  za  laserje,

elektroniko, optiko, senzorje in sisteme,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Markič Drago, Ljubljana,

Cesta Ceneta Štuparja 3, in Nadles Franci,
Ljubljana, Puhova 9, vstopila 2. 4. 1990,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Vukas Božo, Drenik Matjaž,
Barut Miro, Hozjan Jože, Pravica Karol,
Rajver Ilija, Pogačar Janez, Kavčič Peter,
Štrukelj Tomaž, Treven Miro, Vižintin
Zdenko in Zorec Tilen, izstopili 15. 12.
1994, ter Zadravec Dušan, izstopil 24. 11.
1994.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7124 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Rg-40603

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09217 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa BOLIT, Storitveno in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Komenskega
22,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/22370/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti, zastopnika
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5741777
Osnovni kapital: 1,733.900 SIT
Ustanoviteljica: Obradović Slavka, Ljub-

ljana, Brodarjev trg 15, vstop 2. 4. 1993,
vložek 1,733.900 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Krejić Dušanka in Špec Stanislav, raz-
rešena 23. 5. 1994.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: izvajanje visokih in nizkih gradenj
ter zaključnih del v gradbeništvu; reklami-
ranje vseh vrst proizvodov in storitev; pro-
met z izdelki črne in barvne metalurgije.

Celotna dejavnost družbe se glasi: stori-
tve avtošole; storitve avtopralnice; storitve
taksi službe; knjigovodske storitve; gostin-
ske in prehrambene storitve ter storitve na-
stanitve; storitve turističnih uradov in agen-
cij; trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi in neživilskimi izdelki vseh trgovskih
strok; trgovina na debelo in drobno z mo-
tornimi vozili, njihovimi rezervnimi deli in
opremo; zastopniški, posredniški in komi-
sijski posli v prometu blaga in storitev; pre-
voz potnikov in blaga v cestnem prometu;
izvajanje visokih in nizkih gradenj ter za-
ključna dela v gradbeništvu; reklamiranje
vseh vrst proizvodov in storitev; promet z
izdelki črne in barvne metalurgije.

Rg-40605

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01355 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa IREL, podjetje za industrijsko elektro-
niko, računalništvo in trgovino, d.o.o., Tr-
bovlje, Ojstro 14a, sedež: Ojstro 14a, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/22292/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5755557
Firma: IREL – HACIN in družbeniki,

podjetje za industrijsko elektroniko, ra-
čunalništvo in trgovino, d.n.o., Trbovlje,
Ojstro 14a

Skrajšana  firma:  IREL – HACIN  in
družbeniki, d.n.o., Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 112.250 SIT
Ustanovitelja: Hacin Matjaž, vstopil

26. 3. 1993, vložil 110.250 SIT, in Hacin
Renata, vstopila 22. 3. 1995, vložila 2.000
SIT, oba iz Trbovelj, Ojstro 14a, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
283 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 284 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična de-
la; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 294 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 295 Pro-
izvodnja drugih strojev za posebne namene;
297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in
naprav; 300 Proizvodnja pisarniških strojev
in računalnikov; 311 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;

312 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 314 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 315 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 321 Pro-
izvodnja elektronk in elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 322 Pro-
izvodnja radijskih in televizjskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 731 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 926 Športna dejavnost.

Rg-40606

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01477 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa HSH, marketing, proizvodnja, servis,

uvoz-izvoz, zastopanje, d.o.o., Verovško-
va 5, Ljubljana, sedež: Verovškova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25754/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5405360
Firma: HSH, marketing, proizvodnja,

servis,  uvoz-izvoz,  zastopanje,  d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: HSH, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 143
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 2213 Iz-

dajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-40607

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01419 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa  PRELUDE,  trgovina  in  gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Černetova 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21815/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, preob-
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likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo usta-
noviteljev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5728851
Firma:  PRELUDE  HABIČ  &  Co.,

Družba za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: PRELUDE HABIČ &

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Habič Marko, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 26, vstopil 17. 2. 1993,
in Glinšek Mojca, Ljubljana, Černetova 4,
vstopila 21. 3. 1995, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Glinšek Mojca, imenovana 21. 3.
1995.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 0501 Ri-
bištvo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7481 Fotografska dejavnost; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-40608

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01430 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa TETOM, podjetje za šport, gostinstvo
in trgovino, d.o.o., Kočevje, sedež: Ob Ma-
hovniški ul. 22, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/18049/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme in zastopnikov, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo ustanoviteljev
s temile podatki:

Matična št.: 5637066
Firma: TETOM-TOMŠIČ Co., d.n.o.,

Podjetje za šport, gostinstvo in trgovino,
Kočevje

Skrajšana  firma:  TETOM-TOMŠIČ
Co., d.n.o., Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1330 Kočevje, Ob Mahovniški
ul. 22

Ustanovitelja: Tomšič Anton, vstopil
25. 3. 1992; in Tomšič Marta, vstopila 16. 3.
1995, oba iz Kočevja, Ob Mahovniški ul.
22, vložila po 4.000 SIT, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tom-
šič Marta, imenovana 16. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot zastopnica in po-
slovodkinja.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-40610

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19868 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa ARHIGRAF, vizualne komunikacije,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Tržaška c. 482,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23451/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5798736
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Starčič Denis, Brezovica

pri Ljubljani, Tržaška c. 482, vstop 19. 5.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-40612

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01452 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa PETIT, družba za inženiring, marke-
ting in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Gre-
gorčičeva 25a, sedež: Gregorčičeva 25a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12998/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in dejavnosti ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5505291
Firma: PETIT, družba za inženiring,

marketing in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Ilovški štradon 2a

Sedež: Ljubljana, Ilovški stradon 2a
Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 221 Za-

ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 525
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
744 Ekonomsko propagiranje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40614

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01438 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa BOMIX, Storitveno, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Brodarska cesta 38, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24174/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in usta-
novitelja, uskladitev dejavnosti in preobli-
kovanje družbe iz d.o.o. v d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5809967
Firma: MARGETIČ & Co – BOMIX,

storitveno, trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MARGETIČ & Co –
BOMIX, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Margetić Milena, vstopila
8. 6. 1993, in Margetić Miodrag, vstopil
23. 3. 1995, oba iz Ljubljane, Brodarska ce-
sta 38, vložila po 50.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 453 Inštalaci-
je pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena de-
la; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Rg-40616

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17220 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa  ŠPORTPLAN,  gradbeno  podjetje,
Domžale, d.o.o., sedež: Kopališka ul. b.š.,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366950
Osnovni kapital: 8,442.309,50 SIT
Ustanovitelj: Dimnik Dušan, Kranj, Go-

renjskega odreda 13, vstop 15. 2. 1990, vlo-
žek 8,442.309,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na debe-
lo 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 kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-40619

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17378 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa MLADINA FILM, d.o.o., Filmska pro-
mocija in distribucija, Resljeva 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18710/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5366399
Osnovni kapital: 2,429.000 SIT

Ustanovitelj: ČP Mladina, d.d., Ljublja-
na, Resljeva 16, vstop 29. 2. 1992, vložek
2,429.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Bibič Vasja in Botteri Robert, raz-
rešena 15. 2. 1995; direktor Rogač Marko,
Ljubljana, Rojčeva 9, imenovan 15. 2. 1995,
do 40.000 DEM zastopa družbo brez omeji-
tev, nad tem zneskom pa s soglasjem nad-
zornega sveta.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-40620

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17191 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa COSIS, družba za trgovanje na debelo
in drobno z mešanim blagom, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Šaranovičeva 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5307155
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Germek Žarko, Ljubljana,

Vožarski pot 10, vstop 29. 10. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezevnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z

motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
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lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40621

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17218 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa KAPETAN, eksport-import, d.o.o., Tr-
žaška 2, Ljubljana, sedež: Tržaška 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05040/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5330467
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kapetanović Ivan, Vodice,

Torovo 9, vstop 14. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe.

Rg-40622

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17246 z dne 9. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa METKA, Podjetje za proizvodnjo in
prodajo kruha, peciva, testenin ter dru-
gih živilskih in neživilskih proizvodov,
d.o.o., sedež: Nazorjeva 6, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09161/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5425638
Firma: METKA, Podjetje za proizvod-

njo in prodajo kruha, peciva, testenin ter
drugih živilskih in neživilskih proizvodov,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: METKA, d.o.o., Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Metlika Andrej, Ljublja-

na, Kersnikova 10, in Verbovšek Polona,
Ljubljana, Kolarjeva 24, vstopila 15. 11.
1990, vložila po 751.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajne-
ga peciva in slaščic; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili.

Rg-40624

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00767 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa  TERRA  –  R.B.,  trgovsko  podjetje,

d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 63, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25089/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5832667
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 167
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Simić Rada, Ljubljana, Veliki Štra-
don 11, imenovana 14. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
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debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje.

Rg-40627

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18574 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa RIVAUX, d.o.o., storitveno in posred-
niško podjetje, Ljubljana, Tugomerjeva
56a, sedež: Tugomerjeva 56a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5782317
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelja: Sodja Patricija Irena, Ljub-

ljana, Plešičeva ul. 31, vložila 1,080.000 SIT,
in Leskovar Mitja, Ljubljana, Klemenčičeva
3, vložil 720.000 SIT – vstopila 6. 4. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7230
Obdelava podatkov; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-40628

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01695 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa WEITNAUER, mednarodna trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 10, sedež:
Trubarjeva 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18552/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 15065/94 –
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5620724
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Vetter Stephan, Grenchen, Bahtelenstras-
se 8, imenovan 30. 8. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Železnik Boštjan,
razrešen 5. 1. 1996; prokurist Gulič Jurij,
Ljubljana, Celovška cesta 122, imenovan
5. 1. 1996.

Rg-40629

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17187 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa SILVECO, družba za tržni inženiring
in proizvodnjo, Grosuplje, d.o.o., sedež:
Seliškarjeva 36, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/03105/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5296277
Firma: SILVECO, družba za tržni in-

ženiring, Grosuplje, d.o.o.
Osnovni kapital. 2,767.000 SIT
Ustanovitelja: Gombač Silvo, vložil

2,490.300 SIT, in Gombač Branka, vložila
276.700 SIT, oba iz Grosuplja, Seliškarjeva
cesta 36, vstopila 19. 11. 1989, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2213 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
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niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov.

Rg-40631

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17147 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa VEMPLEX, d.o.o., Ljubljana, podjetje
za  proizvodnjo,  trgovino  in  transport,
Hajdrihova 18, Ljubljana, sedež: Hajdri-
hova 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15462/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5840392
Firma: VEMPLEKS, podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  VEMPLEKS,  d.o.o.,

Ljubljana

Osnovni kapital: 1,946.245 SIT
Ustanovitelj: Verbnjak Edvin, Ljublja-

na, Hajdrihova 18, vstop 28. 2. 1991, vlo-
žek 1,946.245 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih stekle-
nih izdelkov; 262 Proizvodnja neognjevz-
držne keramike, razen tiste za gradbeništvo;
proizvodnja ognjevzdržne keramike; 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 297 Proizvodnja gospodinjskih apara-
tov in naprav; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vo-
zila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 602 Drug kopenski
promet; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-40633

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16178 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa BRAMIKON, podjetje za proizvodnjo,
servis in trgovino elektronske in didak-
tične opreme, d.o.o., Cesta španskih bor-
cev 4b, Ljubljana, sedež: Cesta španskih
borcev 4b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21712/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in ustanovitelja,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5728312
Firma: BRAMIKON, inženiring, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Končina Branko, vstopil

4. 2. 1993, in Končina Milena, vstopila
6. 12. 1994, oba iz Ljubljane, Cesta špan-
skih borcev 4b, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pakiranje.

Rg-40635

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18690 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
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sa KELT, d.o.o., podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo  in  storitve,  Ljubljana,  sedež:
Vulčeva 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23674/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5775795
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelja: Ružič Anton, Ljubljana,

Aleševčeva ul. 34, in Šobak Štefan, Ljublja-
na-Vič, Vulčeva 30, vstopila 16. 6. 1993,
vložila po 762.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-40636

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18480 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa BELEX, trgovsko podjetje in servis ex-
port, import, d.o.o., Ljubljana, Vodovod-
na 77, sedež: Vodovodna 77, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5434572
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Štrubelj Janez in Štrubelj

Tatjana, oba iz Mengša, Hribarjeva 7, vsto-
pila 17. 10. 1990, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-

na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami.

Rg-40637

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00059 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa G & EKS, d.o.o., podjetje za energeti-
ko, kemijo in storitve, Kisovec, Borov-
niško naselje 7, sedež: Borovniško naselje
7, 1412 Kisovec, pod vložno št. 1/25221/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5834724
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 282 Pro-

izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 283 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 403 Oskrba s paro in toplo vodo;
410 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4521 Splošna gradbena dela; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 52484 Trgovina na drobno s ku-
rivom; 634 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 900 Storitve javne higiene.

Rg-40642

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00242 z dne 10. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa SIP, d.o.o., Proizvodno in trgovsko pod-
jetje, Triglavska 30a, Ljubljana, sedež:
Triglavska 30a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21583/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5719178.

Rg-40644

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17797 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa  FRANZ  HILL  INTERNATIONAL,
Podjetje za kadrovski inženiring, d.o.o.,
Knezova 26, Ljubljana, sedež: Knezova
26,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/23523/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
vitelja in zastopnika ter spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5721601
Firma: HILL INTERNATIONAL, Pod-

jetje za kadrovski inženiring, d.o.o., Ve-
lebitska 12, Ljubljana

Skrajšana firma: HILL INTERNATIO-
NAL, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Velebitska 12
Osnovni kapital: 1,827.000 SIT
Ustanovitelji: Hill Othmar, izstopil 15. 6.

1994; Hill Franz, 1110 Dunaj, Schmidgunst-
gasse 61, vložil 862.150 SIT, Keffer Ga-
briele, 1130 Dunaj, Gallgasse 25, vložila
91.350 SIT, Moser Erich, 1120 Dunaj, Loh-
nergasse 4, vložil 782.150 SIT, in Trenk
Sylvia, Graz, K.m.v. Webergasse 3, vložila
91.350 SIT – vstopili 15. 1. 1993, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Jakhel Tomaž, Ljubljana, Ruska uli-
ca 3, imenovan 15. 6. 1994, zastopa družbo
brez omejitev, pravne listine pa podpisuje
še vsaj z enim pooblaščencem; Moser Erich,
razrešen 15. 6. 1994 kot direktor in imeno-
van za zastopnika, ki zastopa družbo brez
omejitev kot namestnik direktorja, pravne
listine pa podpisuje še vsaj z enim poob-
laščencem; zastopnik Antauer Igor, Ljub-
ljana, Chengdujska 26, imenovan 15. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja, pravne listine pa podpi-
suje še vsaj z enim pooblaščencem; direktor
Hill Franz, razrešen 15. 6. 1994.

Rg-40646

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17225 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa MEGA COMMERCE, Trgovina, pro-
izvodnja in storitve Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Cigaletova 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22699/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5758785
Osnovni kapital: 1,515.953 SIT
Ustanovitelja: Gabrijelčič Samo, Ljub-

ljana, Cigaletova 11, in Gorjup Gabrijelčič
Dragomira, Ajdovščina, Planina 4, vstopila
30. 3. 1993, vložila po 757.976,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
241 Proizvodnja osnovnih kemikalij; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
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Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
2542 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
553 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 602 Drug kopenski promet; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
611 Pomorski promet; 612 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-40647

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00104 z dne 18. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa ZAPIS 7, podjetje za poslovne infor-
macijske siteme, d.o.o., Dobovec, Dobo-
vec 31, sedež: Dobovec 31, 1423 Dobovec,
pod vložno št. 1/22573/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5756715
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hribar Vital, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Mikoš Boris, Trbovlje, Šuštarjeva
2, imenovan 28. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-

govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 26/41/97 Ob-3640

Republika Slovenija, Upravna enota Ra-
dlje ob Dravi, oddelek za občo upravo, dru-
ge upravne naloge in skupne zadeve je dne
31. 7. 1997 vpisala v evidenco pravila Sin-
dikata kovinske in elektro industrije Slo-
venije – Sindikat podjetja TM Kovačija,
d.o.o., Muta, Kovaška u. 19, Muta, pod
zap. št. 1/97.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.

Razglasi sodišč

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

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

N 88/96 R-73

Černe Jolanda, pok. Ivana in Marije Fur-
lan, roj. 19. 7. 1904 na Vogrskem, neznane-
ga bivališča je pogrešana (na predlog Saksi-
da Marije iz Gradišča nad Prvačino št. 11,
ki jo zastopa odv. Goran Klavora iz Nove
Gorice).

Skrbnik za poseben primer je Colja Pe-
ter iz Bilj št. 28.

Okrajno sodišče v Novi Gorici

dne 17. 4. 1997

N 8/96 R-135

Julijan Jerič, sin Florijana in Terezije
Jerič, roj. 5. 1. 1935 v Gaberjah je pogrešan
(na predlog Jerič Bevilaqua Bogdane, Via
Granalieri 8, Ronchi dei Legionari – Mon-
falcone, Italija, ki jo zastopa odv. Jelena
Trunkl iz Nove Gorice).

Skrbnik za poseben primer je Aleksan-
der Turk iz Gaberij 13.

Okrajno sodišče v Ajdovščini

dne 10. 7. 1997

Oklici dedičem

II D 935/95-8 R-132

V zapuščinski zadevi po pok. Lenki Vi-
drih, roj. Levc, hčeri Franja, roj. 25. 7. 1910,
umrli 23. 8. 1995, nazadnje stanujoči v
Ljubljani, Nanoška ul. št. 34, drž. RS, umrla
brez oporoke zaradi česar sledi dedovanje
po zakonu.

Kot zakoniti dediči pridejo v poštev:
– Draga Mitrovič, zap. sin,
– Ranko Mitrovič, zapustničin sin,
ki se nahajata neznano kje.
Zapustničina zgoraj navedena dediča in

morebitne druge dediče pozivamo, da v ro-
ku enega leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča priglasijo svoje
pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 28. 7. 1997

Amortizacije

N 21/97 R-44

Na predlog Škofljanc Marije, Vodovod-
na 30, Ljubljana se uvaja amortizacija hra-
nilne knjižice odprte pri L.B., Poslovalnica
Mestna hranilnica, Ljubljana, na geslo št.
295401/52 s stanjem ca. 200.000 SIT.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 3. 3. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 50/97 S-336

To sodišče je s sklepom z dne 18. 8.
1997 pod opr. št. St 50/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom IMP Kli-
ma Montaža, d.o.o., Ljubljana, Vojkova
58.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Boštjan Šoba iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
– ELMO Elektromontažno podjetje, d.d.,

Ljubljana,
– IMP Klimat, p.o., Ljubljana,
– Intertrade zastopstva Ljubljana,
– Miran Capuder, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 18. 8. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 8. 1997

St 10/97 S-337

To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 10/97 z dne 19. 8. 1997, da se začne ste-
čajni postopek zoper dolžnika Gradbeno
obrtno podjetje Ajdovščina, d.d., Aj-
dovščina, Tovarniška 5.

Stečajni upravitelj je dipl. pravnik Du-
šan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.

Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež ozi-
roma stalno prebivališče ali bivališče upni-
ka, pravno podlago in znesek terjatve, šte-
vilko žiro računa ali drugega računa upnika,
če ga ima.

Taksa za prijavo terjatev se plača v viši-
ni 5% od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov vendar največ do vrednosti
2.000 točk.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 27. 11.
1997 ob 15. uri v sobi 310/III tega sodišča.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 19. 8. 1997.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 19. 8. 1997

St 11/97 S-338

Na podlagi 101. in 102. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.
l. RS, št. 67/93, 8/96 in 39/97) to sodišče
objavlja oklic o začetku stečaja

1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/97 z dne 20. 8. 1997 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Sovič, podjetje za
zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov,
p.o., Postojna, Vilharjeva 14, Postojna.

2. V stečajnem postopku se bo za dolž-
nika uporabljala firma Sovič Postojna, p.o.
– v stečaju.

3. Za stečajno upraviteljico se določi Mi-
ra Korelič, dipl. ek. iz Ankarana.

4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

5. Narok za preizkus terjatev bo 12. 12.
1997 ob 8.30 v sobi št. 132/I tukajšnjega
sodišča.

6. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do Sovič, podjetje
za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
p.o., Postojna, Vilharjeva 14, Postojna.

7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 20. 8. 1997.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 20. 8. 1997

St 1/90-375 S-339

To sodišče v Mariboru je dne 20. 8. 1997
s sklepom opr. št. St 1/90 zaključilo stečajni
postopek nad podjetjem Tovarna industrij-
ske opreme, metalnih konstrukcij in li-
varna Atmos Hoče, p.o., Hoče – v stečaju
in razrešilo stečajnega upravitelja Vlada Re-
bernaka.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 20. 8. 1997

St 6/97-119 S-340

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
II. narok za preizkus terjatev v stečajni za-
devi EMO Energetika, proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Maribor – v stečaju dne 9. 10.
1997 ob 9. uri v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 22. 8. 1997

St 235/92 S-341

To  sodišče  je  dne  21.  8.  1997
zaključilo likvidacijski postopek nad dolž-
niki 1. Intertrade IOP, d.d., 2. Intertrade
IOP Servis, d.o.o., 3. Intetrade IOP Tra-
de Soft, d.o.o., 4. Intertrade IOP Infro-
pro, d.o.o., 5. Intertrade IOP Hipokrat,
d.o.o., 6. Intertrade IOP Host, d.o.o., 7.
Intertrade IOP Finsoft, d.o.o., 8. Inter-
trade IOP Finras, d.o.o., 9. Intertrade
IOP Trading, d.o.o., vsi Ljubljana, Le-
skovškova 4.

Ostanek likvidacijske mase prvega dolž-
nika se izroči družbi Intertrade Mednarodna
trgovina, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 6.

Likvidacijski dolžniki se po pravnomoč-
nosti tega sklepa izbrišejo iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 21. 8. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 32/97 La-186

Astra Zunanja trgovina, p.o., Ljublja-
na, Dunajska 47, objavlja podaljšanje jav-
nega razpisa upravičencem za notranji od-
kup, to je za vpis in vplačila osnovnih vlož-
kov z gotovino, s 50% popustom.

Javni razpis je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo 24. 6. 1997, dopolnitev 4. 7. 1997
in v Uradnem listu RS, št. 38-39 z dne
30. VI. 1997, dopolnitev Uradni list RS, št.
41 z dne 11. VII. 1997.

Razpis velja 30 dni po objavi.

Dodatne informacije po tel.
061/168-29-02.

Astra Zunanja trgovina, p.o.,
Ljubljana

La-187

Metalka Trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem do notranjega odkupa delnic, ki je
bil prvič objavljen v časopisu Dnevnik dne
28. 5. 1997 in v Uradnem listu RS, št. 33 z
dne 6. VI. 1997, istočasno je bil javni poziv
objavljen dne 28. 5. 1997 tudi na oglasnih
deskah podjetja.

Javni poziv za vplačilo denarnih sred-
stev se podaljša do vključno 27. 9. 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po telefonu št.
061/314-454 ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Vino Krizmanič.

Metalka Trgovina

Št. 712/97 La-184

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij 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), objavlja
Marpetro, d.d., Linhartova 17/a, Maribor, na
podlagi programa lastninskega preoblikova-
nja delniške družbe, ki ga je z odločbo št. LP
01437/1997 z dne 22. 7. 1997 odobrila Agen-
cija RS za prestrukturiranje in privatizacijo
program lastninskega preoblikovanja, delniške
družbe Marpetro, d.d., Maribor

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Marpetro, d.d., Lin-

hartova 17/a, Maribor.
Družba je registrirana pri registrskem so-

dišču v Mariboru, s sklepom št. Srg 2923/92,
z dne 12. 10. 1992, pod številko registrske-
ga vložka 1/817-00 Maribor.

2. Matična št.: 5025826.
3. Dejavnost: 010500.
Osnovna dejavnost podjetja je: proizvod-

nja naftnih derivatov.
4. Pravna oblika organiziranosti
Družba Marpetro, d.d., je družba v druž-

beni lastnini in je organizirana kot delniška
družba.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja

1. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 8,75%,

2. Odškodninski sklad RS – 8,75%,
3. Slovenska razvojna družba, d.d., –

17,50%,
4. Upravičenci iz naslova interne razde-

litve delnic – 17,50%,
5. Upravičenci iz programa notranjega

odkupa – 35,01%,
6. Upravičenci iz naslova denacionali-

zacije – 12,48%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja
Družba je izbrala sledeče načine lastnin-

skega preoblikovanja:
1. Prenos delnic na Pokojninski sklad –

v višini 10% družbenega kapitala,
2. Prenos delnic na Odškodninski sklad

– v višini 10% družbenega kapitala,
3. Prenos delnic na Slovensko razvojno

družbo, d.d. – v višini 20% družbenega ka-
pitala,
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4. Interna razdelitev delnic – v višini
20% družbenega kapitala,

5. Notranji odkup delnic – v višini 40%
družbenega kapitala.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-
nic

4.1 Interna razdelitev delnic
Družba Marpetro, d.d., Linhartova 17/a,

Maribor, poziva vse upravičence (vse zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
družbe), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa v dnevniku Večer, predložijo svoje
lastniške certifikate v zameno za začasnice
(kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri in-
terni razdelitvi delnic.

Prav tako bo upravičence pozvala, da
predložijo lastninske certifikate za namen
interne razdelitve delnic v Uradnem listu
RS, dnevniku Večer in na oglasnih deskah
družbe.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20% bo družba za preostanek delnic do
20% vrednosti celotnega družbenega kapi-
tala družbe, opravila interni razpis za ožje
družinske člane zaposlenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu druž-
be Marpetro, d.d., Linhartova 17/a, Mari-
bor, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Rok za predložitev lastniških certifika-
tov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasnih
deskah družbe.

V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na dogovorjenih vpi-
snih mestih v družbi.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zakonskih udeležen-
cev (zaposleni, bivši zaposleni in upokojen-
ci) večja od 20% družbenega kapitala lahko
upravičenci, ki so sodelovali pri interni raz-
delitvi, presežne lastniške certifikate upora-
bijo za kupnino za delnice v programu no-
tranjega odkupa, tako da se presežek certifi-
katov uporabi proporcionalno za vsakega
udeleženca posebej.

Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem in drugem krogu vpisovanja
lastniških certifikatov v postopku interne
razdelitve, bo družba prenesla na Slovensko
razvojno družbo, d.d., za namene odprodaje
pooblaščenim investicijskim družbam v
skladu z določili 23. člena ZLPP.

4.2 Notranji odkup delnic
Družba Marpetro, d.d., Linhartova 17/a,

Maribor, poziva upravičence (vse zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojene delavce
družbe), da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic družbe. Notranji odkup del-
nic (začasnic) bo potekal istočasno z inter-
no razdelitvijo delnic, v višini 40% družbe-
nega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket delnic notranjega
odkupa vplačali s presežnimi certifikati in
denarnimi vplačili ter z zamenjavo presež-
nih lastniških certifikatov.

Kupnina vplačana z denarnimi vplačili
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.

Vpisovanje in vplačevanje delnic za last-
ninske certifikate bo potekalo na sedežu
družbe vsak delovnik med 8. in 14. uro v
30-dnevnem razpisnem roku, ki prične teči
od dneva objave v dnevniku Večer. Vpisni
rok je prekluziven.

Delnice za gotovino se vplačajo na pose-
ben privatizacijski podračun družbe pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje – Podružnica Maribor, št.
51800-698-16460, z navedbo: plačilo kup-
nine za delnice v notranjem odkupu, z odo-
britvijo na žiro račun v 30 dneh po objavi.
Vsako nakazilo na poseben privatizacijski
podračun družbe pri Agenciji RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje upravi-
čenec dokaže s potrjeno položnico v blagaj-
ni družbe v 30 dneh po objavi v dnevniku
Večer.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, 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 posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

Delnice, ki jih zaposleni pridobi v pro-
gramu notranjega odkupa v zameno za pre-
sežne lastniške certifikate, so enake kot del-
nice interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti, od izdaje, razen z dedovanjem, po
preteku dveh let pa so enake kot ostale del-
nice programa notranjega odkupa.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa,
ki bodo sprejeta po odobritvi programa. Os-
nutek pravil bo na vpogled na vpisnih me-
stih.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
delnic in presežnih certifikatov presežejo
celotni znesek kupnine za celotni odstotek
družbenega kapitala, ki je vključen v pro-
gram notranjega odkupa, se vplačani zneski
znižajo.

Družba v tem primeru uporabi propor-
cionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kup-
nine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov in gotovino se vplačani zneski
znižajo ob upoštevanju predzadnjega od-
stavka 32. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.

V. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove po
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju družbe vsak delov-
ni dan od 8. do 14. ure, pri Cvetki Pisar, tel.
062/108-108 (centrala) ali direktno
062/108-231 oziroma osebno na sedežu pod-
jetja.

Marpetro, d.d., Maribor

La-185

Na podlagi programa lastninskega pre-
oblikovanja podjetja Mladinska knjiga Za-
ložba, d.d., ki ga je skupščina podjetja spre-
jela dne 29. 7. 1996, na podlagi ugotovitve
upravnega odbora, da se program šteje za
odobrenega, ker Agencija RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo v roku 30 dni na
vloženi program ni odgovorila niti ni posla-
la nikakršnih pripomb ter skladno z drugim
odstavkom 19. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, Mladinska knjiga
Založba, d.d. objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja Mladinska knjiga
Založba, d.d.

1. Firma in sedež: Mladinska knjiga Za-
ložba, d.d., Ljubljana, Slovenska 29.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani pod številko 1/02643/00
III R 96/06653.

2. Matična številka: 5049130.
3. Osnovna dejavnost podjetja: založniš-

tvo.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je pravno organizirano kot delniška druž-
ba v mešani lastnini.

5. Predvidena lastniška sestava kapitala
preoblikovanega podjetja:

– delniški kapital: 33%,
– trajna vloga: 0,3%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja: 6,67%,
– Odškodninski sklad: 6,67%,
– Sklad RS za razvoj: 13,34%,
– upravičenci iz interne razdelitve: do

13,34%,
– upravičenci iz notranjega odkupa: do

26,68%.
6. Predvideni načini oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade 40%,
– interna razdelitev delnic 20%,
– notranji odkup delnic 40%.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
Notranji odkup
Mladinska knjiga Založba, d.d. poziva k

notranjemu odkupu vse zaposlene, nekda-
nje zaposlene in upokojence podjetja in pod-
jetij, v katerih ima Mladinska knjiga Založ-
ba, d.d. lastniški delež.

V notranjem odkupu bo izdanih 328.602
navadnih delnic podjetja z oznakami C,
D, E.

Delnice z oznako C so delnice, vplačane
z gotovino v notranjem odkupu; so navad-
ne, imenske, dajejo pravico do upravljanja
v skladu s pravili notranjega odkupa ter da-
jejo pravico do dividende.

Delnice z oznako D so vplačane s pre-
sežnimi lastninskimi certifikati v programu
notranjega odkupa in so enake kot delnice
interne razdelitve in so neprenosljive dve
leti, razen z dedovanjem, po preteku dveh
let pa pridobijo te delnice vse lastnosti del-
nic z oznako C, če program notranjega od-
kupa še traja.

Delnice z oznako E so še neodkupljene
delnice iz notranjega odkupa, ki jih podjetje
odkupuje od sklada v imenu in za račun
udeležencev notranjega odkupa, v skladu s
pogodbo o prenosu in prodaji delnic, skle-
njeni med Skladom RS za razvoj in podjet-
jem.
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Prvi paket delnic bodo upravičenci lah-
ko vplačali:

– z denarnimi vplačili - dobili bodo del-
nice z oznako C,

– z zamenjavo presežnih lastniških cer-
tifikatov - dobili bodo delnice z oznako D.

Cena delnice, ki je kupljena z denarnimi
vplačili - delnice z oznakami C, je določena
na podlagi vrednosti iz otvoritvene bilance,
revalorizirana z indeksom drobnoprodajnih
cen do dneva vplačila kupnine skladu, pri
kateri se upošteva vsakokrat 50% popust.

Cena delnice, ki je kupljena z lastniški-
mi certifikati - delnice z oznako D, se ne
revalorizira.

Delnice so neprenosljive zunaj progra-
ma notranjega odkupa za čas trajanja pro-
grama notranjega odkupa, razen v primeru
dedovanja.

Vplačila v gotovini bodo upravičenci
vplačali na poseben privatizacijski podra-
čun, ki ga je podjetje odprlo pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje z navedbo: “Plačilo kupnine za navadne
delnice oznake C v notranjem odkupu” v
roku 30 dni po objavi v Uradnem listu RS,
dnevnem časopisu Delo in na oglasnih de-
skah podjetja in podjetij v katerih ima Mla-
dinska knjiga Založba d. d. lastniški delež.
Tisti upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok
za plačilo kupnine, ne more sodelovati pri
notranjem odkupu delnic podjetja.

V primeru, da bodo vplačila udeležen-
cev presegla vrednost družbenega kapitala,
namenjenega notranjemu odkupu, se vpla-
čani zneski ustrezno znižajo. Podjetje pri
znižanju uporabi kriterij povprečnega me-
sečnega osebnega dohodka zadnjih treh me-
secev tako, da spremeni razmerje, ki je na-
stalo z vplačilom.

Podjetje vodi neodkupljene delnice v de-
materializirani obliki na račun posamičnih
udeležencev, po vpisu preoblikovanja v sod-
ni register pa bo opravilo prenos delnic na
Klirinško depotno družbo.

Podjetje bo preneslo na Sklad za razvoj
v obliki navadnih delnic celotno preostalo
vrednost družbenega kapitala po otvoritve-
ni bilanci, ki je ne bo mogoče lastniniti v
okviru notranjega odkupa.

8. Delnice iz notranjega odkupa upravi-
čenci vplačajo na poseben privatizacijski
podračun pri Agenciji RS za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje, št. računa:
50101-698-000-0027151, navedbo: “Plači-
lo kupnine za navadne delnice oznake C v
notranjem odkupu”.

9. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije o lastninskem preoblikovanju in
sodelovanja v notranjem odkupu ter pogoji
vpisa in vplačila vsak delovni dan od 8. do
15. ure pri Mojci Čeligoj, tel. 126-13-00,
int. 265 ali osebno na sedežu podjetja.

Mladinska knjiga Založba d.d.

Razpisi delovnih mest

Št. 55/97 Ob-3605

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
a) razpisuje delovna mesta

4 visokošolskih učiteljev
za predmetna področja:
– gospodarskega prava in predmet obli-

gacije,
– gospodarskega prava,
– civilnega prava in
– finančno pravnih predmetov.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne

pogoje, določene z zakonom, in biti izvolje-
ni v naziv visokošolskega učitelja za nave-
deno predmetno področje v skladu z zako-
nom o visokem šolstvu.

b) razpisuje delovno mesto
tajnika
Kandidat mora imeti visokošolsko izo-

brazbo pravne smeri, vodstvene in organi-
zacijske sposobnosti in tri leta delovnih iz-
kušenj.

Pisne vloge z ustreznimi dokazili o iz-
polnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Pravna fakulteta
Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9,
2000 Maribor s pripisom »za razpis«.

Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta

Št. 2-1-1/97 Ob-3606

Splošna bolnišnica »dr. Franca Dergan-
ca«, Šempeter pri Gorici razpisuje prosto
delovno mesto:

predstojnika oddelka za očesne bolezni
Pogoj:
– zdravnik specialist iz okulistike,
– 3 leta delovnih izkušenj v specialistič-

ni stroki,
– strokovne in organizacisjke sposobno-

sti vodenja.
Mandatna doba 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
objave na naslov: Splošna bolnišnica »dr.
Franca Derganca« Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici.«

Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Javna naročila

Namera o javnem naročilu

Ob-3604

 Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Slovenske Konjice, kont. oseba
Gorazd Fric, Stari trg 29, Slovenske Konji-
ce, tel. 063/754-122, faks 063/754-328, so-
ba št. 40.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija posledic hu-
de zime na L.C. 7034.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,714.317 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec ali 30 dni.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Datum objave javnega razpisa 29. 8.
1997.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Janez Jazbec.

Občina Slovenske Konjice

Javni razpisi

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za

gradbena dela na cerkvi sv. Lenarta – Krtina
pri Domžalah, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 50 z dne 18. VIII. 1997, Ob-3438 se:

– v 7. točki telefonska številka pravilno
glasi: 723-312.

Uredništvo
Popravek

Št. 006-8/97 Ob-3681

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 51 z dne 22. VIII. 1997, Ob-3587 se:

– 2 b. točka spremeni:
Sanacija ceste Pečica–Sladka gora–Lem-

berg L 547420 v dolžini 5.760 m, od tega
3.200 m širine 3 m in 2.560 m širine 4 m,

preplastitev 19.840 m2,
sanacija 2.400 m2,
izravnava 100 ton,
čiščenje jarkov 3.500 m,
– 3. točka spremeni:
Skupna orientacijska vrednost naročila:

45,000.000 SIT.
Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-3607

Na podlagi zakona o javnem naročilu
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Hrpe-
lje - Kozina

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo objekta

Jasli - Prizidek k vrtcu v Hrpeljah
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Hrpelje-Kozina,

Reška 14, Kozina.
2. Projektantska organizacija: »Kars«

projektiranje, inženiring d.o.o. Sežana.
3. Investitorski inženiring in nadzor:

»Tringrad« d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
10.

4. Predmet razpisa: izvedba GOI in zu-
nanje ureditve objekta Jasli - Prizidek k vrt-
cu v Hrpeljah.

5. Lokacija: Hrpelje - ob Vrtcu in OŠ.
6. Predvidena vrednot: 30,000.000 SIT.
7. Rok: predviden pričetek del je 15. 9.

1997, dokončanje pa v 3,5 mesecih.
B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo odeležile tega javne-

ga razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponud-
benega predračuna z upoštevanim promet-
nim davkom in 30-dnevno opcijo, priložiti
naslednje dokumente:

– registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del,
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– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe s fiksnimi cenami in

izvedbo “Na ključ” ali
– predlog pogodbe s fiksnimi cenami in

obračunom po gradbeni knjigi,
– izjavo, da so proučili terenske prilike

na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rani vsi stroški za ureditev gradbišča in osta-
li nepredvideni stroški,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.

C. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz toč-
ke B tega razpisa,

– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi »ključ v roke«,

– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako

“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo Jasli -
Prizidek k vrtcu v Hrpeljah« je potrebno
dostaviti v 10 dneh po objavi v Uradnem
listu RS, na naslov: Občina Hrpelje - Kozi-
na, Reška 12, 6240 Kozina, do 12. ure.

Kolikor se izteče 10. dan na dela prosti
dan (sobota, nedelja, praznik) se ponudbe
oddajo naslednji delovni dan do 12. ure.

Popis del s projektom in vse ostale infor-
macije v zvezi z razpisom dobite na Občini
Hrpelje-Kozina, urad za okolje in prostor
Reška 14, Hrpelje, 6240 Kozina (Klemen-
čič Viljan tel. 066/82-001) ali “Tringrad”
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 10 (Lazar
Miroslav, tel. 041/665-786).

Odpiranje ponudb bo 10. dan po objavi
razpisa ob 12. uri na uradu za okolje in pro-
stor Občine Hrpelje-Kozina. O izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika bo komisija vse
udeležence razpisa obvestila v petnajstih
dneh po odpiranju ponudb

Občina Hrpelje - Kozina

Št. 1773/97 Ob-3608

Na podlagi zakona o javnem naročilu
(Ur. l. RS, št. 24/97) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 38/84 in 29/86),
objavlja Javno podjetje Komunala Radeče,
p.o., po pooblastilu Občine Radeče

javni razpis
za izvajanje del na lokalnih in krajevnih

cestah in dograditvi krajevnega
vodovoda Čimerno

Investitor: Občina Radeče, za katero vo-
di investicijo javno podjetje Komunala Ra-
deče, p.o., Titova 107, Radeče.

Predmet javnega razpisa:
A) Ureditev ceste v KS Radeče (Rade-

če–Dobrava) v dolžini 1.100 m in širine
4 m, z ureditvijo v gramozu, vključno z
ureditvijo odvodnjavanja.

Ocenjena vrednost del je 9,000.000 SIT.
B) Ureditev ceste v KS Radeče in Jag-

njenica (Njivice–Jelovo–Čimerno) v dolži-
ni 2.300 m in širine 4 m, z ureditvijo v
gramozu, vključno z ureditvijo odvodnjava-
nja.

Ocenjena vrednost del je 21,099.913 SIT.

C) Ureditev ceste v KS Svibno (Svibno–
Sela) v dolžini 2.200 m in širine 4 m, z
ureditvijo v gramozu, vključno z ureditvijo
odvodnjavanja.

Ocenjena vrednost del je 17,000.000 SIT.
D) Ureditev ceste v KS Radeče (Močil-

no–Žebnik) v dolžini 1.200 m in širine 4 m,
z ureditvijo v gramozu, vključno z ureditvi-
jo odvodnjavanja.

Ocenjena vrednost del je 9,000.000 SIT.
E) Ureditev ceste v KS Jagnjenica in KS

Svibno (Jagnjenica–Jatna–Počakovo) v dol-
žini 2.100 m in širine 4 m, z ureditvijo v
gramozu, vključno z ureditvijo odvodnjava-
nja.

Ocenjena vrednost del je 16,000.000 SIT.
F) Ureditev ceste v KS Svibno (Svibno–

Kote) v dolžini 2.000 m in širine 4 m, z
ureditvijo v gramozu, vključno z ureditvijo
odvodnjavanja.

Ocenjena vrednost del je 13,000.000 SIT.
G) Izgradnja vodovodnega omrežja na

območju vasi Čimerno in Zavrate v KS Jag-
njenica in KS Radeče. Vodovod bo zgrajen
v dolžini 3.700 m.

Ocenjena vrednost del je 43,000.000 SIT.
Pričetek del za vsa razpisana dela: takoj

po podpisu pogodbe, dokončanje del do de-
cembra 1997.

Podatki za vse točke javnega razpisa so
na razpolago na sedežu JP Komunala Rade-
če, Titova 107, pri Knavsu Ivanu, pet dni od
objave v Uradnem listu RS od 8. do 10. ure.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na ŽR št. 50710-601-84101 z vir-
manskim nalogom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracijo ponudnika z odločbo,
– izjavo ponudnika za zavarovanje po-

godbene obveznosti z zapadlostjo 15 dni po
izteku pogodbenega roka za dobro izvedbo
del z akceptnim nalogom v višini 20% vred-
nosti del,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika:

– izpolnjevanje pogojev navedenih v raz-
pisu,

– celovitost ponudbe,
– reference,
– cena v SIT z TPD,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji (min. 60 dni),
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši,
– naročnik lahko zmanjša obseg razpisa-

nih del.
Naročnik lahko odda razpisana dela vsa-

ko posebej.
Rok za prijavo: pri razpisu bodo upošte-

vane pismene ponudbe, ki bodo prispele na
naslov JP Komunala Radeče, Titova 107,
1433 Radeče, v roku 20 dni od objave v
Uradnem listu RS.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici s
spremnim dopisom, na katerem je navede-
no, na katero zadevo se ponudba nanaša in
označba ponudbe, ter število ovitkov. Prav
tako mora biti na vsakem ovitku naslov upo-
rabnika, označba: Ne odpiraj – ponudba! In
navedba, na katero zadevo se ponudba na-
naša.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku osem
dni po poteku javnega razpisa ob uri, ki bo
določena naknadno. Pri odpiranju ponudb
so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti pisna
pooblastila.

Ponudniki bodo o izidu izbire obveščeni
v roku 8 dni po dnevu odpiranja ponudb.

Javno podjetje Komunala Radeče

Ob-3611

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Darjo Bratoš, inž., Strma ul. 8,
Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515, soba št. 42/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija kana-
lizacije v Strossmayerjevi in Svetozarev-
ski ulici po postopku insituform ali s po-
sebnimi ometi za sanacijo kanalov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
48,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 2 mesecih.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Nigrad, javno komunalno podjet-
je, d.d., prevzemnik Bračko Marija, Strma
ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515, soba št. 3/II.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1997 ob
13. uri na naslovu: Nigrad, javno komunalno
podjetje, d.d. odpiranje vodi Slavko Bunder-
la, dipl. inž., Strma ul. 8, Maribor, tel.
062/225-351 faks 062/225-515, soba št. 26/I.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nigrad, javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Majda Dolenc,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, tel. 062/225-351
faks 062/225-515, soba št. 42/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51800-601-47072 pri APP Maribor.

9. Ostali podatki
Organizacija Nigrad, javno komunalno

podjetje d.d., kont. oseba Bratoš Darjo, inž.
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Tržaška 13, Maribor, tel. 062/303-411, faks
062/303-516.

10. Postopek izbire izvajalca
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev.
Ponudba mora veljati do: 29. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

družbe Zlatibor Krajnčič, gr. inž.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 012651/09 Ob-3609

Podjetje Telekom Slovenije, p.o. Poslov-
na enota Murska Sobota, Trg zmage 6, Mur-
ska Sobota, razpisuje na podlagi 53. člena
zakona o graditvi objektov in 7. člena pra-
vilnika o načinu in postopku oddaje gradi-
tve objektov

javni razpis
za izvedbo del gradnje KKO in RNO na
območju Katc Tišina ob optičnem kablu

II. faza
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o. Po-

slovna enota Murska Sobota, Trg zmage 6,
Murska Sobota.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo del gradnje KKO in RNO na
območju Katc Tišina ob optičnen kablu
II. faza.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
investicijski službi Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Murska Sobota, Bakovska
ulica 27, v Murski Soboti in sicer med 7. in
8. uro v sobi št. 15 (Franc Šadl, dipl. inž.),
tel. 069/32-693 proti predložitvi dokazila o
plačilu 10.000 SIT na žiro račun poslovne
enote 51900-849-84666 v roku 7 dni po ob-
javi razpisa. Na navedenem naslovu in na-
vedenem času dobijo ponudniki tudi druge
natančnejše informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo.

4. Vrednost del: predvidena vrednost del
znaša 52,000.000 SIT;

5. Lokacija objekta: območje Katc Tiši-
na – naselja Petanjci, Tišina, Tropovci, Gra-
dišče in Murski Črnci - Občina Cankova
Tišina.

6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je: 20. 10.

1997.
Predvideni rok dokončanja del je: 28. 2.

1998.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij in imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokov-
ne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov ter izkušnje pri polaganju krajevnih
kabelskih omrežij.

Ponudbe morajo vsebovati elemente,
smiselne pravilniku o načinu in postopku
oddaje graditve objektov in navodilom o
pogojih in postopkih za oddajanje del izva-
jalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije
št. 5/95).

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Tele-
kom Slovenije, p.o. Poslovna enota Murska
Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota ali
biti oddane neposredno v vložišču na istem
naslovu, najkasneje do 29. 9. 97 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti v enem izvodu in v
zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj -
ponudba za gradnjo KKO in RNO Katc Ti-
šina II.”

10. Odpiranje ponudb bo dne 30. 9. 1997
v prostorih Telekoma Slovenije, p.o. Po-
slovna enota Murska Sobota, Trg zmage 6,
Murska Sobota, v sejni sobi (soba štev. 29),
s pričetkom ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje. Kopijo zapisnika o od-
piranju ponudb bodo dobili ponudniki v
8 dneh po odpiranju ponudb.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku najkasne-
je 15 dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije
PE Murska Sobota

Ob-3612

Center Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje objavlja

javni razpis št. SL 94-05/FL001/04-004
za nabavo opreme za gostinstvo in
turizem ter živilstvo za poklicne in

strokovne šole, ki so vključene v
program Phare za preobrazbo sistema

poklicnega in strokovnega izobraževanja
v Sloveniji

Splošni podatki
1. Kupec: Center Republike Slovenije za

poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
– laboratorijska oprema – 6 kosov,
– specialna oprema za gostinstvo in turi-

zem – 22 kosov,
– pohištvena oprema – 2 kosa,
– specialna oprema za živilstvo – 7 ko-

sov.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete ob plačilu 20.000 SIT v tajništvu Cen-
tra Republike Slovenije za poklicno izobra-
ževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro.

Podrobnejše informacije o razpisni opre-
mi lahko zainteresirani dobijo v sredo 10.
septembra 1997 ob 10. uri, v sejni sobi na
Centru Republike Slovenije za poklicno izo-
braževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana.

4. Rok za prijavo: pri razpisu bodo upo-
števane pisne ponudbe, ki bodo prispele do
vključno srede, 1. oktobra 1997 do 10. ure
na naslov: Center Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana, razpisna komisija – razpis SL
94-05/FL0001/04-004.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako »Javni razpis Phare – Ne odpiraj«.

5. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti se-
stavljena po navodilih, ki so dana v razpisni
dokumentaciji. Poleg prej omenjene ponudbe,
morajo ponudniki dodatno posredovati:

a) podatke o ponudniku s fotokopijo re-
gistracije,

b) obrazce BON-1, BON-2 oziroma
BON-3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

c) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo posla z akceptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 30%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo,

d) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po izteku pogodnenega roka za
dobro izvedbo garancijskih obveznosti, od-
zivnega časa in časa popravila z akceptnim
nalogom ali drugo obliko zavarovanja v vi-
šini 10 % vrednosti kupnine z devizno klav-
zulo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Pri odločitvi o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo zlasti upoštevano:

– izpolnjevanje pogojev, navedenih v
razpisu,

– celovitost ponudbe,
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– funkcionalnost, zanesljivost in sodob-

nost ponujene opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– navodila za uporabo v slovenskem je-

ziku,
– dobavni rok,
– cena v SIT fco. naročnik, vključno s

temeljnim prometnim davkom.
7. Odpiranje ponudb: izbiro najugodnej-

šega ponudnika bo opravila strokovna ko-
misija za vodenje postopka javnega razpisa
za oddajo javnih naročil.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni predstavniki vseh ponudnikov z
ustreznim pisnim pooblastilom, bo v sredo,
1. oktobra 1997 ob 10. uri, na Centru Re-
publike Slovenije za poklicno izobraževa-
nje, Kavčičeva 66, Ljubljana, v sejni sobi,
III. nadstropje.

8. Rok izbire: ponudniki bodo pisno ob-
veščeni o izboru ponudnika.

Center RS za poklicno izobraževanje
Ljubljana

Št. 126/97 Ob-3617

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo instrumenta za tekočinsko
kromatografijo visoke ločljivosti

1. Naročnik: Fakulteta za kmetijstvo, Vr-
banska 30, Maribor.

2. Predmet razpisa: instrument za teko-
činsko kromatografijo visoke ločljivosti.

Konfiguracija instrumenta naj bi zaje-
mala naslednje glavne komponente:

– kvarterna črpalka z odstranjevalcem
plinov (degasser),

– ročni injektor za vnos vzorcev,
– termostatirana komora za kromatograf-

ske kolone,
– diode-array detektor,
– refractive index detektor,
– računalnik z ustreznim programom za

upravljanje instrumenta in
– laserski tiskalnik,
– postavka za potrošni material (kolone,

zanke za injektor, injicirke z različno pro-
stornino).

3. Plačilo bo izvršeno po dobavi blaga.
4. Merila za izbiro najuboljšega ponud-

nika so:
– cena,
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– plačilni pogoji,
– dobavni rok.
5. Servis
Zagotovljen mora biti servis v Sloveniji.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS na naslov: Fa-
kulteta za kmetijstvo, Vrbanska 30, 2000
Maribor.

7. Dodatne  informacije  so  na  razpola-
go pri doc. dr. Metki Slekovec, tel.
229-60-30-29.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah, na ovojnici naj bo označeno
»Ne odpiraj  – javni razpis«.

Javno odpiranje ponudb bo 17 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS na Fa-
kulteti za kmetijstvo. Predstavniki ponudni-
kov morajo imeti pisna pooblastila za zasto-
panje.

Fakulteta za kmetijstvo
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-3621

Krajevna skupnost Godovič na podlagi
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84, 26/89 in Ur. l. RS, št. 59/96) v skladu
z 18. členom zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) ter na podlagi odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

kanalizacije Godovič – nadaljevanje
gradnje kanalov S, G in G1 ter gradnjo

kanalov G2 in G6
1. Investitor: Krajevna skupnost Godo-

vič, Idrija.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacije

Godovič – nadaljevanje gradnje kanalov S,
G in G1 ter gradnja kanalov G2 in G6.

3. Orientacijska vrednost: 20,000.000
SIT.

4. Predviden začetek del: 25. 9. 1997.
Predviden zaključek del: 31. 12. 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference,
– strokovna usposobljenost,
– garancijski roki,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe z

najnižjo ceno, temveč prosto presoja v skla-
du z merili iz prejšnjega odstavka.

6. Upoštevanje ponudb: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo obsegale celotno iz-
gradnjo.

7. Plačilni pogoji: po predloženih me-
sečnih situacijah.

8. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– ceno izgradnje,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilne pogoje,
– rok izdelave.
9. Obseg gradnje: investitor si pridržuje

pravico, da sklene pogodbo do višine razpo-
ložljivih sredstev.

10. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dobijo razpisno dokumentacijo na KS
Godovič od 1. 9. do 5. 9. 1997 med 8. in 12.
uro po predhodni najavi na tel. št.

065/78-034 pri Janezu Žakelj, kot tudi vse
potrebne informacije proti plačilu
20.000 SIT, način plačila  z virmanom na
račun št. 52020-645-50587 Krajevna skup-
nost Godovič.

11. Oddaja ponudbe: rok za oddajo po-
nudb je 9. 9. 1997 do 9. ure.

Ponudba mora biti naslovljena na Kra-
jevno skupnost Godovič, 5280 Idrija z oz-
načbo »Ne odpiraj – ponudba za gradnjo
kanalizacije«.

12. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 9. 9. 1997 ob 12. uri v prostorih
KS Godovič.

13. Obvestilo o izboru: o izboru naju-
godnejšega ponudnika bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje do 15. 9. 1997.

Krajevna skupnost Godovič

Ob-3622

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Sv. Tomaž, kont. ose-
ba Ivan Rakuša, Sv. Tomaž 20, Sv. Tomaž,
tel. 062/715-101.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Trnovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Krajevna skupnost Sv. Tomaž,
prevzemnik Ivan Rakuša, Sv. Tomaž 20,
2258 Sv. Tomaž, tel. 062/715-101.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 9. 1997
ob 13. uri na naslovu: Krajevna skupnost Sv.
Tomaž, odpiranje vodi Andrej Zelenik, Sv.
Tomaž 20, Sv. Tomaž, tel. 062/715-101.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Sv. To-
maž, kont. oseba Ivan Rakuša, Sv. Tomaž
20, Sv. Tomaž, tel. 062/715-101.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 31. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Vera

Jeromel.
Krajevna skupnost Sv. Tomaž

Št. 8/1-1/462-1-3/97 Ob-3619

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-
ca, Kidričeva 17, Nova Gorica

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo krajevnega kabelskega omrežja
in razvodnega omrežja Pečine (Šentviška
planota).

3. Vrednost del: orientacijska vrednost
del znaša: 30,000.000 SIT.

4. Pričetek in dokončanje del: predvide-
ni rok pričetka del je 1. 10. 1997, predvide-
ni rok končanja del je 30. 11. 1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– rok izdelave,
– reference izvajalca,
– druga merila, ki so opredeljena v raz-

pisnih pogojih investitorja.
Investitor si pridružuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne veljajo za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in

projektno dokumentacijo.
6. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-

rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije
p.o. PE Nova Gorica, Kidričeva 17, ali ne-
posredno oddane v Službi za investicije No-
va Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4,
najkasneje do 15. ure 12. septembra 1997.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba za izvedbo del
KKO+RNO Pečine”.

7. Odpiranje ponudb bo 17. 9. 1997 v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

8. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugod-
nejšega ponudnika bodo ponudniki obvešče-
ni najkasneje do 22. 9. 1997.

9. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
lahko ponudniki dvignejo pri Mariju Pavlić
ali Alojzu Bolčina, v službi za investicije, v
poslovnih prostorih Telekoma, Ulica Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, tel.
065-1210, do 5. 9. 1997.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Nova Gorica

Ob-3623

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) obljavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Ivanjkovci, kont. ose-
ba Milan Fifnja, Ivanjkovci 1, Ivanjkovci,
tel. 062/714-150.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Stanovno–Lešnica.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa 10,000.000
SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 9. 1997 do 12. ure
na naslov: Krajevna skupnost Ivanjkovci,
prevzemnik Milan Fifnja, Ivanjkovci 1,
2259 Ivanjkovci, tel. 062/714-150.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1997
ob 13. uri na naslovu: Krajevna skupnost
Ivanjkovci, odpiranje vodi Pavla Ivanuša,
Ivanjkovci 1, Ivanjkovci, tel. 062/714-150.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Ivanj-
kovci, kont. oseba Milan Fifnja, Ivanjkovci
1, Ivanjkovci, tel. 062/714-150.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 31. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Stanko

Žličar.
Krajevna skupnost Ivanjkovci

Ob-3624

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Velika Nedelja, kont.
oseba Tanja Markrab, Velika Nedelja 7, Ve-
lika Nedelja, tel. 062/718-109.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Šardinje.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 11,000.000
SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec, začetek 1. 10.
1997 in zaključek 31. 10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Krajevna skupnost Velika Nede-
lja, prevzemnik Tanja Markrab, Velika Ne-
delja 7, Velika Nedelja, tel. 062/718-109.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1997
ob 10. uri na naslovu: Krajevna skupnost
Velika Nedelja, odpiranje vodi Pavla Ivanu-
ša, Velika Nedelja 7, Velika Nedelja, tel.
062/718-109.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Velika
Nedelja, kont. oseba Tanja Markrab, Velika
Nedelja 7, Velika Nedelja, tel. 062/718-109.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 31. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Janez

Moravec.
Krajevna skupnost Velika Nedelja

Ob-3625

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Gornja Radgona, kont. oseba
Jože Ščavničar, Partizanska 13, Gornja Rad-
gona, tel. 069/616-71, faks 069/624-38, so-
ba št. 63.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja črpališča s
povezovalnim vodovodom v Apačih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri: najnižja cena in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 9. 1997 do 10. ure

na naslov Občina Gornja Radgona, prev-
zemnik tajništvo občine, Partizanska 13,
Gornja Radgona, tel. 069/616-71, faks
069/624-38, soba št. 14.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj« in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 9.
1997 ob 11. uri na naslovu: Občina Gornja
Radgona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič
dipl. prav., Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona, tel. 069/616-71, faks 069/624-38-

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gornja Radgona,
kont. oseba Jože Ščavničar inž. gr., Parti-
zanska 13, 9250 Gornja Radgona, tel.
069/616-71, faks 069/624-38, soba št. 63.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do konca izvedbe

del.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročila objave: Občina

Gornja Radgona.
Občina Gornja Radgona

Ob-3626

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Koper, kont. oseba Ferček
Slavko, Ulica 15. maja 4, Koper, tel.
066/38-027, faks 066/32-044.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– 2 kom smetarskega vozila, šasija:

Mercedes ali Man,
– 4 x 2/ medosje 3,9 m, moč motoja do

270 km,
– prirejena za smetarsko nadgradnjo,
– euro 2 motor,
– ABS,
– klima,
– ASR,
– nadgradnja volumna ca. 16 m3 –

princip stiskalne plošče (3 st. stiskanja in
dodatno stiskanje zaradi samodejnega po-
mikanja iztisne plošče) z iztresalnikom
AU 80 – 1100 l in AV 5 – 7 m3 – s čim
krajšim zadnjim previsom vozila, central-
no mazanje vozila in nadgradnje,

– maksimalna teža skupaj s šasijo in
nadgradnjo do 18 t.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: do 15. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane pri: najnižja cena in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Komunala Koper, prevzemnik taj-
ništvo za razpisno komisijo, Ulica 15. maja
4, Koper, tel. 066/38-027, faks 066/32-044,
soba št. 10.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj« in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 9.
1997 ob 12.15 na naslovu: Komunala Ko-
per, odpiranje vodi Ferček Slavko, Ulica
15. maja 4, 6000 Koper, faks 066/32-044,
soba št. 11.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Koper, kont. ose-
ba Ferček Slavko ali tajništvo (od 8. do
10. ure), Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, tel.
066/38-027, faks 066/32-044, soba št. 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca:
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev.
Ponudba mora veljati do: 18. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 26. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

Komunale Koper, dr. inž. Svatopluk Štovi-
ček.

Ob-3627

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Koper, kont. oseba Ferček
Slavko, Ulica 15. maja 4, Koper, tel.
066/38-027, faks 066/32-044.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: specialno vozilo za

nakladanje, komprimiranje in prevoz
smeti: zahteve naročnika: – 2× vozilo mul-
ticar – širina - 1.600 mm, dolžina – 5.000
mm, višina 2.400 mm, skupna dovoljena
teža od 5.000 do 5.200 kg, neto nosilnost
ca. 2.000 kg, pogon 4×4, motor diesel od
100–110 PS (75–80 kW) euro 2 motor, de-
lovni žarometi, vrteča opozorilna luč – nad-
gradnja volumna ca. 3,5 m3 – z bočnim av-
tomatom za dviganje in praznjenje kontej-
nerjev od 120/240 l, – 1× vozilo multicar
(zgoraj navedene dimenzije, moč in nosil-
nost), z nadgradnjo volumna 4 m3, avtoma-
tom – iztresalnikom (zadaj) za kontejnerje
od 120/240/700 l.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: do 15. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri: najnižja cena in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 9. 1997 do 13.ure
na naslov Komunala Koper, prevzemnik
Tajništvo, Ulica 15. maja 4, Koper, tel.
066/38-027, faks 066/32-044, soba št. 11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997
ob 13.15 na naslovu: Komunala Koper, od-
piranje vodi Ferček Slavko, Ulica 15. maja
4, Koper, tel. 066/38-027, faks 066/32-044,
soba št. 10.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Koper, kontakt-
na oseba Ferček Slavko (od 8. do 10. ure,
tajništvo), Ulica 15. maja 4, Koper, tel.
066/38-027, faks 066/32-044.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 18. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 26. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

Komunale Koper dr. inž. Svatopluk Štovi-
ček.

Komunala Koper

Ob-3631

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Brežice, urad župana, kont. ose-
bi Ferdo Pinterič, Brane Musar, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050,
62-051, faks 0608/61-850, soba št. 30.26.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava primerjalne

presoje o vplivih na okolje za ponujene
lokacije za izgradnjo centra za ravnanje
z odpadki z deponijo v Posavju.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 10,000.000
SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece od podpisa po-
godbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 9. 1997 do 10. ure
na naslov Občina Krško, prevzemnik Darko
Anžiček, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/21-995, soba št.
305.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 19. 9. 1997
ob 11. uri na naslovu: Občina Brežice,
odpiranje vodi Vladka Kežman – preds. ko-
misije – vodja izvedbe JN, Cesta prvih bor-
cev 18, Brežice, tel. 0608/62-050, 62-051,
faks 0608/61-850, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Darko Anžiček, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/21-995, soba št.
305.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 9. 1997 za 3.000 SIT, na račun št.
51600-630-13042.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Jože

Avšič, župan.
Občina Brežice

Ob-3632

Javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del na
lokalni cesti L 6251 Zavrč–meja RH
1. Investitor je Občina Zavrč, Zavrč 11,

Zavrč.
2. Predmet razpisa je izbor izvajalca ob-

novitvenih del na lokalni cesti L 6251 Za-
vrč–meja RH.

3. Orientacijska vrednost del se ocenjuje
48,600.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je:
– 1/4 del v l. 1997,
– 3/4 del v l. 1998.
5. Investitor si pridržuje pravico določiti

eventualno manjši obseg del od razpisanega
od odvisnosti od razpoložljivih finančnih
sredstev investitorja. V tem primeru ponud-
niki nimajo pravice do uveljavljanja odškod-
nine iz tega naslova.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, plačilni pogo-
ji, reference na dosedanjih delih, garancija
izvedenih del in ostale prednosti, ki jih nudi
ponudnik in bi lahko bistveno vplivale na
izvedbo del.
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Ponudnik naj posebej navede možnost in
čas delnega odloga plačila ali kreditiranja.

7. Način plačila: z mesečnimi situacija-
mi. Cene so nespremenjene do konca grad-
nje.

8. Ponudbe v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca
obnovitvenih del na lokalni cesti L 6251 Za-
vrč – meja RH je potrebno dostaviti vključno
z 9. 9. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Zavrč Zavrč 11, 2283 Zavrč.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1997
ob 11. uri na sedežu Občine Zavrč, Zavrč
11, Zavrč.

Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpi-
ranju morajo imeti pisno pooblastilo.

10. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni v skladu z zakonom o javnih naro-
čilih.

11. Vse dodatne informacije lahko dobi-
te na sedežu Občine Zavrč, Zavrč 11 pri
Putora Danici inž. grad., tel. 062/761-170.

Občina Zavrč

Ob-3633

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

z naslednjo vsebino:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana in Vrtec Pedenjped –
VVE Miškolin, Papirniški trg 5, Ljubljana,
kontaktna oseba Vida Stanovnik, Adamič
Lundrovo n. 2, soba 255/II, Ljubljana, tel.
št. 13-33-269 in faks št. 318-350.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova kuhinje – za-
menjava vseh instalacij, obnova kerami-
ke in zamenjava opreme na objektu VVE
Miškolin, Papirniški trg 4, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naočila in pred-
videni čas objave razpisa: 35,000.000 SIT,
objava v petek, 29. 8. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del: 10. oktober
1997, končanje del: 31. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila bodo navedena v razpisni do-
kumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb bodo
upoštevane preference za domače ponudni-
ke v višini 15%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 9. 1997 do
12. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Alenka Petkovšek, Adamič
Lundrovo n. 2, 1000 Ljubljana, soba št.
255/II, tel. 13-33-269; faks: 318-350. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba – Ne odpiraj – VVE
Miškolin”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 22. septembra 1997 ob 13. uri v prosto-
rih Mestne občine Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, pred sobo št.
143 v I. nadstropju. Odpiranje vodi Verena
Vesel.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki

bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 4. oktobra 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kontaktna oseba: Alenka
Petkovšek, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, soba 255/II. Razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 1. 9. 1997 do 5. 9.
1997 s fotokopijo potrdila o plačilu 5.000
SIT. Način plačila: s položnico na žiro ra-
čun Mestne občine Ljubljana št.
50100-637-813003, s pripisom: razpisna do-
kumentacija za VVE Miškolin.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
bodo zainteresirani ponudniki dobili na
skupnem sestanku, ki bo na objektu VVE
Miškolin, Papirniški trg 5, Ljubljana, 9. 9.
1997 ob 9. uri, kjer bo na vpogled tudi vsa
projektna dokumentacija.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev. Opcija
ponudbe: je 45 dni. Predvideni datum obja-
ve dodelitve naročila je 7 dni po podpisu
sklepa. Ime in podpis naročnika objave: Vi-
da Stanovnik, vodja javnega naročila.

Mestna Občina Ljubljana

Ob-3634

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Videm, kont. oseba Zlatko Ke-
lenc, Videm pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju,
tel. 062/764-110, 764-120, faks
062/764-120.

2. Predmet javnega naročila: blago, grad-
bena dela, storitve.

Navedba vsebine: vodovod Majski vrh–
Strmec pri Leskovcu – gradbena in mon-
tažna dela z izvedbo prečrpalnice.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 33,500.000
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1997 in zaključek december
1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: najnižja cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 26. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Občina Videm, prevzemnik Obči-
na Videm, Videm pri Ptuju 42, 2284 Videm
pri Ptuju, 062/764-110, 764-120, faks
062/764-120.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1997,
naročnik Občina Videm, odpiranje vodi
strokovna komisija Občine Videm, Videm
pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju, tel.
062/764-110, 764-120, faks 062/764-120.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Videm, kont. oseba Zlatko
Kelenc, Videm pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju,
tel. 062/764-110, 764-120, faks 062/764-120.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1997.

9. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 17. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Videm, Videm pri Ptuju.
Občina Videm pri Ptuju

Ob-3635

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Velenje, urad za negospodar-
ske javne službe, Efenkova ul. 61, p.p. 191.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca
za dobavo in postavitev ograje ob vrtcu
Lučka v Velenju.

3. Orientacijska vrednost del je
4,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del: 15. 10. 1997.
5. Bistvene sestavine ponudb:
– ime in naslov ponudnika,
– BON 1, BON 2,
– registracija,
– predračun (z vključenim prometnim

davkom),
– vzorec pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference,
– rok izvedbe.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na uradu za negospodarske jav-
ne službe Mestne občine Velenje, Efenkova
ul. 61, Velenje vsak delovni dan od 8. do
14. ure, tel. 063/854-463.

8. Rok za dostavo zapečatenih in pravilno
označenih ponudb je do 22. 9. 1997 do 11. ure
na naslov: Mestna občina Velenje,  urad za
negospodarske javne službe, Efenkova ul. 61,
Velenje z oznako: Ne odpiraj – ponudba.

9. Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1997
ob 12. uri v prostorih Mestne občine Vele-
nje, Titov trg 1, soba št. 1/I.

10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni najkasneje v de-
setih dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Velenje
urad za negospodarske javne službe

Ob-3649

Na podlagi 18. in 19. čelna zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Obči-
na Mislinja objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca del za obnovo

lokalnih cest Mislinja–Tolsti vrh in
Mislinja–Šentilj

1. Naročnik: Občina Mislinja, Šolska
ul. 34.

2. Predmet razpisa: obnova lokalne ce-
ste Mislinja–Šentilj (480 m), odsek Osnov-
na šola–Šentilj in obnova lokalne ceste Mi-
slinja–Tolsti vrh, odsek Šentlenart–Turjak
(1200 m).

3. Orientacijska vrednost naročila za obe
cesti: 25,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del je predvidoma 1. 10.
1997, rok dokončanja 15. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika na podobnih de-

lih,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,

ki bi lahko bistveno vplivale na izvedbo in
kvaliteto izvedbe.

Investitor bo med ponudniki izbral naju-
godnejšega izvajalca vseh del ali izvajalca
posamezne vrste del in pri izbiri upošteval
vsa merila, vključno s ponudbeno ceno.

Najnižja ponudbena cena še ne pomeni,
da je ponudnik najugodnejši.

6. Pogoji razpisa: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik
v roku 7 dni po objavi razpisa v Občinskem
uradu Mislinja na naslovu Občina Mislinja,
Šolska c. 34, 2382 Mislinja po predhodnem
plačilu 10.000 SIT na blagajni občinskega
urada ali s predložitvijo potrdila o nakazilu
omenjene vsote na žiro račun Občine Misli-
nja številka 51840-630-25643.

7. Ponudnik mora k ponudbi predložiti
tudi naslednjo dokumentacijo:

– overjeni izpis podatkov iz sodnega re-
gistra o registraciji družbe oziroma overje-
no potrdilo pristojnega organa za dejavnost
za samostojne podjetnike,

– vzorec pogodbe, ki jo lahko investitor
pred izvedbo del sprejme ali pripravi svojo,

– opcijski rok (najmanj 60 dni po odpi-
ranju ponudb),

– pisno izjavo o prostih kapacitetah po-
nudnika v času izvajanja razpisanih del,

– pisno izjavo, da bo ponudnik zavaro-
val predmet investicije pred morebitno ško-
do v času izvajanja razpisanih del,

– pisno izjavo, da bo ponudnik zavaro-
val predmet investicije pred morebitno ško-
do v času izvedbe,

– pisno izjavo, da bo investitorju ob pod-
pisu pogodbe predal bančno garancijo za
resnost ponudbe, pravočasnost in kvaliteto
razpisanih del ter za odpravo napak v ga-
rancijski dobi, v vrednosti 10% od pogod-
bene vrednosti.

Vsa navedena dokumentacija mora biti
oštevilčena in priložena po navedenem vrst-
nem redu.

Ponudba mora vsebovati tudi podatke o
morebitnih podizvajalcih ali izjavo, da bo
vsa dela opravil sam.

8. Investitor si pridržuje pravico korek-
cije obsega del glede na razpisno dokumen-
tacijo ali odstopa od vseh del investicije, pri
čemer ponudnik nima pravice uveljavljanja
odškodnine v primeru omenjenih sprememb.

9. Rok za oddajo ponudb je dvajset dni
od dneva objave v Uradnem listu RS v ura-
du Občine Mislinja, Šolska cesta 34. Pisne
prijave z vso dokumentacijo je potrebno od-
dati v zaprti ovojnici z oznako »Obnova
lokalne ceste« s pripisom »Javni razpis –
Ne odpiraj!«.

Odpiranje ponudb bo opravljeno nasled-
nji delovni dan po izteku roka za oddajo v
uradu Občine Mislinja, Šolska cesta 34, ob
8. uri. V primeru sprememb bodo vsi po-
nudniki pravočasno obveščeni.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 14 dni po odpiranju po-
nudb.

Občina Mislinja

Ob-3650

Na podlagi 57. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za zbiranje predlogov

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Trg Celjskih kne-
zov 9, Celje, kontaktna oseba Marko Pla-
ninšek dipl. inž., tel. 063/484-822, faks
063/441-800.

2. Opis razpisanih naročil s posebnimi
zahtevami

Predmet razpisa je zbiranje predlogov
za idejni projekt čistilne naprave odpad-
nih voda, Škofja vas pri Celju.

Ponudniki morajo pri izdelavi predloga
idejne rešitve upoštevati obstoječe stanje,
perspektivne obremenitve, faznost izgrad-
nje, zahtevano stopnjo čiščenja ter tretman
in končno dispozicijo blata.

Rešitev mora upoštevati razmere in po-
goje lokacije, razpoložljive površine grad-
benega zemljišča in zahteve ekološko neo-
porečne zaščite naselja v neposredni okolici
čistilne naprave. Ponudnik je svoboden v
izbiri tehnologije in tehnične rešitve, ven-
dar pa mora ponudnikova idejna rešitev iz-
kazovati sodobno tehnologijo in tehniko,
faznost izgradnje, popolno zanesljivost
obratovanja ter visoko stopnjo gospodarno-
sti. Predlog sme biti podan tudi v variantah.

Ponudnik mora podati realno oceno
stroškov za izvedbo svoje idejne rešitve. Oce-
na mora biti prikazana v SIT in DEM. V
primeru izvedbe idejne rešitve ponudnik mo-
ra jamčiti za podane podatke o stroških, pri
čemer je največji dopusten odstopek +/- 10%.

V primeru variantnih predlogov se pose-
bej oceni vsaka varianta.

3. Orientacijska vrednost naročila: orien-
tacijsko vrednost idejnega projekta ocenju-
jemo na 7,500.000 SIT.

4. Predviden čas izvedbe naročila: izde-
lava idejnega projekta – projektiranje je
predvidena v letu 1997. Rekonstrukcija či-
stilne naprave odpadnih voda Škofja vas je
predvidena v srednjeročnem obdobju do le-
ta 2000.

5. Ostalo
Javnega razpisa se lahko udeležijo vse

pravne in fizične osebe iz Slovenije in ino-
zemstva, pod pogojem, da imajo predpisana
dovoljenja za poslovanje v Sloveniji in us-
posobljenost za izdelavo idejnih rešitev za
čistilne naprave odpadnih voda.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki lahko prevzamejo v roku 20 dni

po objavi v Uradnem listu RS na osnovi
predhodnega dogovora o ogledu obstoje-
čega stanja na naslovu: Vodovod-Kanali-
zacija, javno podjetje, d.o.o., Celje, Lava
2a; pri Marku Planinšek ali Jožetu Spevan
in proti plačilo  nevračljivega  zneska
7.000  SIT  na ŽR Vodovod-Kanalizacija
št.: 50700-601-105256 pri Agenciji RS,
enota Celje.

6. Lokacija izvedbe
Lokacija rekonstrukcije čistilne naprave

za odpadne vode je v predmestju Mestne
občine Celje v naselju Škofja vas.

7. Merila za ocenjevanje predlogov
Naročnik bo prejete predloge idejnih re-

šitev ocenil po naslednjih merilih in načinih:
– reference delujočih naprav ponujene-

ga tipa in najmanj iste kapacitete,
– strokovna kvaliteta idejne rešitve

(stopnja očiščenja, vnos kisika, tretman bla-
ta itd.),

– jamstvo in obseg odstopanj v predlogu
predivdenih stroškov,

– investicijska vrednost,
– obratovalni stroški na enoto,
– organiziranost ponudnika, kadrov-

sko-strokovna zasedenost in izkušnje na raz-
pisanih delih,

– ostale ugodnosti ponudnika.
8. Oblika predloga in roki
Oblika in vsebina  predloga idejne reši-

tve z ostalimi zahtevami je opisana v razpi-
sni dokumentaciji.

Rok za oddajo ponudbe je 31 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 29. 9.
1997 do 12. ure.

Ponudniki naj zapečatene ovojnice s
predlogi oddajo v navedenem roku na na-
slov: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, z oz-
načbo »Razpis za ČN Škofja vas – odpira le
razpisna komisija«.

Ponudniki bodo o izboru predloga ob-
veščeni v roku 45 dni po zadnjem dnevu za
oddajo ponudb.

Mestna občina Celje

Ob-3651

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-
ročnika: Občina Črnomelj, kontaktna oseba
Mojca Stjepanovič, Trg svobode 3, Črno-
melj, tel. 068/51-363, faks 068/51-117, so-
ba št. 4/II, e-mail obcina.crnomelj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija pri-
zidka pri OŠ Miran Jarc Črnomelj, Ul.
Otona Župančiča, Črnomelj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 29. 9. 1997 in zaključek 29. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Občina Črnomelj, prevzemnika
Anica Poljak, Jože Perušič, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, tel. 068/52-040, faks
068/51-117, soba št. 29, e-mail obcina.cr-
nomelj@siol.net.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 9.
1997, ob 13. uri na naslovu: Občina Črno-
melj, odpiranje vodi Slavica Novak Janže-
kovič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/52-040, faks 068/51-117, mala sejna so-
ba, e-mail obcina.crnomelj@siol.net.

7. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Črnomelj, kontaktna
oseba Mojca Stjepanovič, Trg svobode 3,
Črnomelj, tel. 068/51-363, faks 068/51-117,
soba št. 4/II, e-mail obcina.crnomelj-
@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 9. 1997 za 5.000 SIT, načina plačila:
virman ali na blagajni občine, na račun šte-
vilka: 52110-630-40302.

Ob-3652

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ormož, kont. oseba Olga Bede-
nik, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 8.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz učencev v os-

novne šole na območju Občine Ormož v
šolskem letu 1997/98.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 10 mesecih.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bodo
upoštevane preference za domače ponud-
nike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do  18. 9. 1997 do 12. ure
na naslov: Občina Ormož, prevzemnik Kle-
menčič Gabrijela, Ptujska c. 6, 2270 Or-
mož, tel. 062/701-041, faks 701-721, soba
št. 14.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpianja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 9.
1997, ob 8. uri na naslovu: Občina Ormož,
odpiranje vodi Irena Meško Kukovec, Ptuj-
ska c. 6, 2270 Ormož, tel. 062/701-041, faks
701-721, soba št. 15.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni  o izidu raz-
pisa najkasneje do 6. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ormož, kont. oseba
Bedenik Olga, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 701-721, soba št. 8.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do: 10. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 4. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Dragi

Bočko Žižek.
Občina Ormož

Ob-3653

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MOP – urad za prostorsko planiranje,
kont. oseba Peter Gulič, Dunajska 47, Ljub-
ljana, tel. 061/1787-061, faks 061/1787-064.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ponovni javni raz-

pis: kazalo prostorskega razvoja države.
3. Orientacijska vrednost naročila:

4,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 30. 10. 1997 in zaključek 30. 10. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

6. Rok, v katerem morajo ponudniki
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 19. 9.
1997 do 12. ure na naslov MOP – urad RS
za prostorsko planiranje, prevzemnik taj-
ništvo urada, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/1787-014, faks 1787-010.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom »Ponudba – Ne
odpiraj« in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1997
ob 12. uri na naslovu: Dunajska 47, naroč-
nik MOP – urad RS za prostorsko planira-
nje, odpiranje vodi Peter Golič, Dunajska
47, Ljubljana, tel. 061/1787-061, faks
061/1787-064.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 10. 1997.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP – urad RS za prostor-
sko planiranje, kont. oseba Peter Gulič, Du-
najska 47, Ljubljana, tel. 061/1787-061, faks
061/1787-064.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ministrstvo za okolje in prostor

urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana

Št. 33-349/95-97 Ob-3654

Komunalno stanovanjsko podjetje Ilir-
ska Bistrica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za ureditev

vodovodnih objektov v Občini Ilirska
Bistrica

1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica.

2. Naziv objekta:
A) Obnova vodovoda v Cankarjevi ulici.
B) Ureditev vodovoda za OIC Trnovo,
C) Sanacija vodovodnega omrežja v na-

selju Hrušica.
3. Predmet razpisa in vrsta del: gradbena

in montažna dela na cevovodih in objektih.
4. Orientacijska vrednost del:
A) 18,000.000 SIT,
B)  8,500.000 SIT,
C) 24,000.000 SIT.
5. Predviden pričetek del je september,

oktober 1997.
6. Oddaja del bo potekala ločeno za vsak

posamezni objekt, zato bo naročnik spreje-
mal posamične ponudbe.

7. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo od dneva razpisa do vključ-
no sedmega dne po objavi tega razpisa vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na Komunal-
no stanovanjskem podjetju Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, po predhodni najavi tel.
81-190, 42-188, Mladinov Miro, Antonič
Darinka in plačilu v višini 3.000 SIT za
posamezno razpisno dokumentacijo na žiro
račun Komunalno stanovanjskega podjetja
Ilirska Bistrica št. 52210-601-11971.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so ponudbena cena, način plačila in
fiksnost cen, rok izvedbe, reference, izpol-
njevanje ostalih razpisnih pogojev.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da lah-
ko odda dela v izvedbo fazno glede na do-
tok in višino razpoložljivih finančnih sred-
stev ter se za zmanjšan obseg del od razpi-
sanih sklene ustrezna pogodba. Izvajalec v
tem primeru ni upravičen do odškodninske-
ga zahtevka.

10. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – Ponudba” in za
kateri objekt se nanaša, je potrebno dostavi-
ti v zapečateni ovojnici do 18. 9. 1997 do
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12. ure na naslov: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, Ilir-
ska Bistrica.

11. Odpiranje ponudb bo 19. 9. 1997 ob
9., 9.30 oziroma 10. uri v prostorih Komu-
nalno stanovanjskega podjetja Ilirska Bistri-
ca, Prešernova 7.

12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Komunalno stanovanjsko podjetje
Ilirska Bistrica

Ob-3656

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Obči-
na Bled objavlja

javni razpis
za oddajo del: ureditveni načrt Ribenska

gora
1. Naročnik: Občina Bled, Cesta Svobo-

de 13, Bled.
2. Predmet javnega razpisa: izdelava ure-

ditvenega načrta za območje Ribenske go-
re.

Razpisna dela obsegajo:
– pripravo strokovnih podlag za uredi-

tveni načrt Ribenske gore in končnih elabo-
ratov z vsemi predpisanimi sestavinami in
potrebnimi sodelovanji na javnih in stro-
kovnih obravnavah osnutkov dokumenta, ter
pri sprejemanju posameznih faz dokumen-
ta;

– vsa dela se pripravijo v računalniški
izdelavi, podlaga so digitalizirani katastrski
načrti (programsko orodje Auto Cad, Arc
View).

Okvirna cena del: 2,000.000 SIT.
3. Predvideni rok za začetek razpisanih

del je julij–avgust 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma firmo ponudnika;
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
dokazilo ne sme biti starejše od treh mese-
cev;

– podrobnejšo vsebino in obseg del;
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge in sodelavcev;
– reference ponudnika, odgovornega

vodja projekta in sodelavcev;
– roke izdelave naloge,
– ceno in način plačila,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– vsebina in kompletnost ponudbe;

reference  na  istovrstnih  in  podobnih
delih;

– ugodnejši roki izdelave;
– cena in plačilni pogoji.
6. Vse inforamcije lahko zainteresirani

pridobijo pri Občinski strokovni službi za
prostor: Irena Černigoj Rus dia.

7. Ponudniki morajo podpisane, žigosa-
ne in pravilno opremljene ponudbe, ponud-
be z vso dokumentacijo, v zapečateni ovoj-
nici z oznako “Ponudba za izdelavo pro-
storske dokumentacije Občine Bled, Javni
razpis – Ne odpiraj”, z navedenim ponudni-
kom, oddati v tajništvu Občine Bled do
vključno 15. dne od objave tega razpisa, do
12. ure.

Ponudbe poslane po pošti, morajo pris-
peti v vložišče naročnika do zgoraj omenje-
nega roka.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po sprejemnem roku v sejni sobi Obči-
ne Bled ob 12. uri.

8. Prisotni predstavniki ponudnikov mo-
rajo komisiji predložiti pisna pooblastila za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

9. Upoštevane bodo pripombe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene pravočasno prispele
na naslov naročnika.

10. Naročnik ponudnikom ne priznava
stroškov za izdelavo ponudbe.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Ob-3657

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Obči-
na Bled objavlja

javni razpis
za oddajo del: ureditveni načrt Straža

1. Naročnik: Občina Bled, Cesta Svobo-
de 13, Bled.

2. Predmet javnega razpisa: izdelava ure-
ditvenega načrta za območje Straže.

Razpisna dela obsegajo:
– pripravo strokovnih podlag za uredi-

tveni načrt Straža in končnih elaboratov z
vsemi predpisanimi sestavinami in potreb-
nimi sodelovanji na javnih in strokovnih
obravnavah osnutkov dokumenta, ter pri
sprejemanju posameznih faz dokumenta;

– vsa dela se pripravijo v računalniški
izdelavi, podlaga so digitalizirani katastrski
načrti (programsko orodje Auto Cad, Arc
View);

Okvirna cena del: 2,000.000 SIT.
3. Predvideni rok za začetek razpisanih

del je julij–avgust 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma firmo ponudnika;
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
dokazilo ne sme biti starejše od treh mese-
cev;

– podrobnejšo vsebino in obseg del;
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge in sodelavcev;
– reference ponudnika, odgovornega

vodja projekta in sodelavcev;
– roke izdelave naloge;
– ceno in način plačila;
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– vsebina in kompletnost ponudbe;

reference  na  istovrstnih  in  podobnih
delih;

– ugodnejši roki izdelave;
– cena in plačilni pogoji.
6. Vse informacije lahko zainteresirani

pridobijo pri Občinski strokovni službi za
prostor: Irena Černigoj Rus dia.

7. Ponudniki morajo podpisane, žigosa-
ne in pravilno opremljene ponudbe, ponud-
be z vso dokumentacijo, v zapečateni ovoj-
nici, z oznako »Ponudba za izdelavo pro-
storske dokumentacije Občine Bled, Javni
razpis – Ne odpiraj«, z navedenim ponudni-

kom, oddati v tajništvu Občine Bled do
vključno 15. dne od objave tega razpisa, do
12. ure.

Ponudbe poslane po pošti morajo prispe-
ti v vložišče naročnika do zgoraj omenjene-
ga roka.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po sprejemnem roku v sejni sobi Obči-
ne Bled ob 12. uri.

8. Prisotni predstavniki ponudnikov mo-
rajo komisiji predložiti pisna pooblastila za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

9. Upoštevane bodo pripombe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene pravočasno prispele
na naslov naročnika.

10. Naročnik ponudnikom ne priznava
stroškov za izdelavo ponudbe.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Bled

Št. 222/97 Ob-3658

Agencija za radioaktivne odpadke, Ljub-
ljana, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo projektov
Časovna odvisnost aktivnosti izrablje-

nega goriva in NSRAO
1. Naročnik: Agencija za radioaktivne

odpadke, Ljubljana, Parmova ulica 53 (v
nadaljevnaju: Agencija RAO).

2. Predmet razpisa:
– izdelava projekta, katerega namen je z

obstoječimi programskimi orodji izračunati
dolgoročno časovno odvisnost aktivnosti za
izrabljeno jedrsko gorivo in dolgožive
NSRAO.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

4. Čas izvedbe del: 4 mesece po skleni-
tvi pogodbe z izbranim ponudnikom.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– celovitost ponudbe izvajalca,
– ponudbena cena del.
6. Ponudba mora vsebovati elemente, na-

vedene v razpisni dokumentaciji.
7. Pisne ponudbe z oznako »Ne odpiraj –

Ponudba za javni razpis«, oznako projekta,
navedbo firme in sedeža ponudnika pošljite
v zaprti ovojnici na naslov: Agencija RAO,
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. Pravoča-
sne ponudbe bodo tiste, ki bodo prispele do
vključno 18. 9. 1997 do 11. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Agencije RAO, Ljub-
ljana, Parmova ulica 53, III. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju, morajo predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 7 dni od sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Razpisno dokumentacijo za pripravo
ponudb lahko zainteresirani ponudniki dvig-
nejo na Agenciji RAO, Parmova ulica 53,
Ljubljana vsak delovni dan med 8. in 14.
uro, tel. 061/13-23-280.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, in ponudbe, ki ne bodo pravilno
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opremljene, bodo neodprte vrnjene ponud-
niku.

Agencija za radioaktivne odpadke,
Ljubljana

Ob-3661

V skladu z zakonom o izvrševanju pro-
računa RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5, Ljubljana in urad za standardizacijo in
meroslovje RS pri Ministrstvu za znanost in
tehnologijo, Kotnikova 6, Ljubljana objav-
ljata

razpis
za subvencioniranje deleža stroškov

malih podjetij pri pridobitvi certifikata
sistema kakovosti po standardih ISO

9000
I. Predmet razpisa
Razpis je namenjen enotam malega gos-

podarstva s skupnim številom zaposlenih
do največ 50 ljudi, ki so ali bodo v letu 1996
ali 1997 uspešno zaključila s postopkom
pridobivanja certifikata sistema kakovosti
po standardih ISO 9000.

II. Merila in pogoj
Na razpis se lahko prijavijo mala podjet-

ja, ki so v letu 1996 in 1997 uspešno zaklju-
čila s postopkom pridobivanja certifikata si-
stema kakovosti po standardih ISO 9000 in
pridobila certifikat s strani certifikacijskega
organa, ki:

– ima akreditacijo RS ali
– je v postopku pridobitve akreditacije

RS ali
– ima EAC priznano akreditacijo.
Podjetjem, ki bodo vložila popolne vlo-

ge bosta ministrstvo in urad krila stroške do
višine 2.800 DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izplačila.

III. Vsebina vloge
Podjetja, ki se prijavijo na razpis morajo

v svoji vlogi predložiti:
– osnovne podatke o firmi (registracija,

dejavnost, število zaposlenih, poslovni re-
zultati v zadnjem letu, številka žiro računa
podjetja),

– podatke o izvajalcu izobraževalnega
procesa,

– kopija pridobljenega certifikata po
standardih ISO 9000.

Vsi tako pridobljeni podatki bodo upo-
rabljeni le za namene tega razpisa.

IV. Roki
Prosilci, ki bodo svoje popolne vloge

oddali priporočeno po pošti na naslov Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5, 1000 Ljubljana ali oddali osebno v
vložišče na istem naslovu v zaprti ovojnici
z označbo “Ne odpiraj! Prijava na javni raz-
pis – subvencioniranje deleža stroškov ma-
lih podjetij pri pridobitvi certifikata sistema
kakovosti po standardih ISO 9000”, bodo o
svoji vlogi obveščeni najkasneje v roku 60
dni od prejema vloge. Nepopolnih in neu-
strezno dostavljenih in označenih vlog ko-
misija ne bo obravnavala.

Denarna sredstva bodo podjetjem naka-
zana na njihov žiro račun najkasneje v roku
45 dni od odobritve vloge s strani komisije.

Javno odpiranje prispelih vlog bo v vsa-
ko drugo sredo v mesecu začenši z 10. sep-

tembrom 1997 ob 10. uri v prostorih Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5, Ljubljana.

Razpis je odprt do porabe sredstev ozi-
roma do konca proračunskega leta.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Ministrstvu za gospodarske de-
javnosti Gorazd Jenko tel. 061/178-32-30.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
urad za standardizacijo in

meroslovje Slovenije

Št. 91/1-366 Ob-3662

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Naklo, kont. oseba Drago Gori-
čan, tajnik občine, Glavna cesta 24, Naklo,
064/471-890, faks 064/471-688.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije v ulici Krakovo v Naklem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 7 mesecev, začetek 15. 10.
1997 in zaključek 30. 4. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri: najnižja cena, druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 9. 1997 do 11. ure
na naslov Občina Naklo, prevzemnik Mari-
ja Meglič, tajništvo, Glavna cesta 24, 4202
Naklo, tel. 064/471-890, faks 064/471-688,
tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponduba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 19. 9. 1997
ob 11.30 na naslovu Občina Naklo, odpira-
nje vodi Ivan Meglič, predsednik komisije,
Glavna cesta 24, Naklo, tel. 064/471-890,
faks 064/471-688, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 10. 1997 (15 dni).

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Naklo, kont. oseba
Drago Goričan, tajnik občine, Glavna cesta
24, Naklo, tel. 064/471-890, faks
064/471-688.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1997 za 3.000 SIT, način plačila:
po položnici, na račun št. 51500-630-50181.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 19. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Naklo, Ivan Štular, župan.

Občina Naklo

Ob-3663

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hoynik Rajko inž. grad., Čečovje 12 A, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821 int. 224
faks 0602/23-638, soba št. 3.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev hudournika
Štefanov potok v Prevaljah.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in 60 dni, začetek
1. 10. 1997 in zaključek 1. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 9. 1997 do
12.  ure  na  naslov  Občina  Ravne-Preva-
lje, prevzemnik Dolinšek Kristina, Čečov-
je 12 A, 2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821 int. 125, faks 0602/23-638,
sprejemna pisarna.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1997
ob 11. uri na naslovu Občina Ravne-Preva-
lje, odpiranje vodi Bukovec Andrej, Čečov-
je 12 A, Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821 int. 225, faks 0602/23-638, so-
ba št. 8.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Hoynik Rajko, Čečovje 12 A,
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821 int.
224, soba št. 3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

Občine Ravne-Prevalje Maks Večko, dipl.
inž.

Občina Ravne-Prevalje
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Št. 15/97 Ob-3664

Na  podlagi  prijave  na  javni  razpis
3 MKGP (Ur. l. RS, št. 43/97) Kmetijsko
gozdarska zadruga Moravče, z.o.o., Morav-
če, Vegova 7, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev za
agromelioracijo Limbarska gora, Gora

pri Pečah
1. Naročnik: KGZ Moravče, z.o.o., Mo-

ravče, Vegova 7.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za agromelioracijo Limbarska gora, Gora
pri Pečah.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na KGZ Moravče, Moravče,
Vegova 7, pri Marti Brate vsak delovnik
med 8. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
28,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg razpisanih del glede na višino pridob-
ljenih republiških sredstev. Podpis pogodbe
po pridobitvi sredstev MKGP. Če naročnik
ne pridobi republiških sredstev izvajalec ob
nepodpisu pogodbe ni opravičen do odškod-
ninskega zahtevka.

5. Predvideni rok pričetka del je oktober
1997, zaključek del november 1998.

6. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z razpisnimi pogoji.

7. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
»Ne odpiraj AGRO LG–GP« na naslov KGZ
Moravče, z.o.o., Vegova 7, 1251 Moravče.
Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1997
ob 10. uri v prostorih KGZ Moravče, Mo-
ravče, Vegova 7. Predstavniki ponudnikov
morajo predložiti pooblastila.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v desetih dneh.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: kvaliteta in rok dokončanja del,
cena, fiksnost cene, plačilni pogoji, druge
ugodnosti. Najcenejši ponudnik ni nujno na-
jugodnejši.

KGZ Moravče

Št. 0042/32-308/45/97 Ob-3665

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
osebi Bešič Mehmed in Selan Alojz, Štefa-
nova 2, Ljubljana, tel. 061/13-25-125,
800-161, faks 061/214-330,800-321.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
1. Predmet razpisa je izvedba gradbeno

obrtniških in instalacijskih del sanacije
in rekonstrukcije vodnih zajetij, rezer-
voarjev in napajalnega voda sistema vo-
dovoda Gotenica.

Vsa dela morajo biti izvedena na osnovi
popisa del, kateri je sestavni del razpisne
dokumentacije in projekta PGD in PZI.

Rekonstrukcija vodooskrbnega sistema
za Gotenico – gradbeno obrtniška, strojno

in elektro instalacijska dela, izdelanega pod
št. 6–97 z dne april 1997, ter na osnovi
zahtev in navodil naročnika.

3. Orientacijska vrednost del in predvi-
deni čas objave razpisa: 9,600.000 SIT.

Čas objave razpisa v Uradnem listu RS
je 29. 8. 1997.

4. Dobavni rok, oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok pričetka izvedbe del je takoj po pod-
pisu pogodbe, rok dokončanja izvedbe del
pa je 40 koledarskih dni od dneva pričetka
del (uvedbe izvajalca v posel), ali: predvi-
deni začetek del je 13. 10. 1997, in predvi-
deni zaključek del je 25. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izboru: najnižja cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 9. 1997 do 12. ure
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, prevzemnik: vložišče, Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 061/17-24-240, faks
061/214-330.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave razpisa v Uradnem listu
RS, ter z navedbo predmeta naročila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 9.
1997 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Visoka varnostno poli-
cijska šola, odpiranje vodi Bešič Mehmed –
predsednik komisije ali Bevc Franc, Kotni-
kova 8a, Ljubljana, tel. 061/17-25-641, faks
061/349-758.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 10. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS USS sektor za oskrbo Gotenica,
kont. oseba: Selan Alojz, Gotenica, Kočev-
ska Reka, tel. 061/800-263, 800-161, faks
061/800-321.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
ob delovnih dnevih do 5. 9. 1997, od 9. do
14. ure za 4.000 SIT.

Način plačila: s položnico na račun št.
50100-637-55284.

Za dvig dokumentacije mora predstav-
nik predložiti pooblastilo.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za notranje zadeve RS sek-
tor za oskrbo Gotenica, kont. oseba Selan
Alojz, Gotenica, Kočevska Reka, tel.
061/800 263, 800 161, faks 061/800-321.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 18. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ob-3666

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Piran objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za

izvedbo pomičnih tribun v telovadnici
OŠ Sečovlje

1. Naročnik: Občina Piran, Tartinijev trg
2, Piran.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža posamičnih tribun (6 sklopov a
4,50 m) za 352 ljudi na objektu »telovadni-
ce OŠ Sečovlje«.

3. Orientacijska vrednost naročila je ca.
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok ca. 45 dni po podpisu
pogodbe. (Predvideni podpis pogodbe 1. 10.
1997).

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– reference,
– boniteta ponudnika,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– garancija za kakovost izvedbe,
– tehnična usposobljenost,
– ostale ugodnosti (zamik plačil, ev. kre-

ditiranje).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
6. Ponudbe  je  potrebno  dostaviti  v

20 dneh po objavi v Uradnem listu RS do
12. ure na naslov: Občina Piran, tajništvo
Urada za premoženje in gospodarske javne
službe, Tartinijev trg 2, Piran.

7. Ponudbe morajo biti dostavljene v za-
pečateni kuverti z označbo »Ne odpiraj Po-
nudba – Tribune«.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po izteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri v mali sejni dvorani Občine Piran. O
izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v
zakonitem roku.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo razpisnih del vsak delovnik od
9. do 12. ure v tajništvu urada za premože-
nje in gospodarske javne službe.

Potrebne informacije za pripravo ponud-
be posreduje Bogdan Babnik oziroma Lju-
bo Bertok, tel. 066/746-201.

10. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja sredstev ne sklene po-
godbe. Izvajalec v tem primeru ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.

Občina Piran

Št. 013-1/97 Ob-3667

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Kanal ob Soči ob-
javlja

javni razpis
za obnovo lokalnih cest 1997

1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, Kanal.

2. Predmet naročila: gradbena dela pri
obnovi lokalnih cest:

– L 5703 Kanal–Lig, od km 3+000, na
dolžini 900m,

– L 5714 Avče–žel. postaja Avče, od km
0+300, na dolžini 100 m,

– L 5705 Kanal–Anhovo–Plave, od km
0+750, na dolžini 150 m.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 26,000.000 SIT.
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4. Predvideni rok pričetka izvedbe del je
29. 9. 1997, rok dokončanja del je 29. 10.
1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, ostala merila po razpisnih po-
gojih.

6. Ponudniki predložijo svoje ponudbe
po pošti na Občino Kanal ob Soči, Trg svo-
bode 23,  Kanal ali osebno prinesejo na
tajništvo, v zaprtih kuvertah s pripisom na
vidnem mestu »Ne odpiraj – ponudba za
obnovo lokalnih cest 1997« najkasneje do
18. 9. 1997 do 9. ure. Na kuverti mora biti
naslov naročnika, na hrbtni strani pa naslov
pošiljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997
ob 9.30 v sejni sobi Občine Kanal ob Soči.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 5 dni od odpiranja po-
nudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na tajništvu
Občine Kanal ob Soči, vsak dan od 8. do 12.
ure.

Občina Kanal ob Soči

Ob-3668

Občina Lendava na podlagi drugega od-
stavka 34. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) ponovno objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok
1. Naročnik: Občina Lendava, Trg Ljud-

ske pravice 5, Lendava.
2. Predmet javnega naročila: dnevni pre-

vozi učencev po šolskem koledarju za šol-
sko leto 1997/98 za Dvojezično osnovno
šolo I. Lendava, Dvojezično osnovno šolo
Genterovci in Dvojezično osnovno šolo Do-
brovnik po predvidenih relacijah:

– Dolga vas–Lendava;
– Benica–Pince Marof–Dolina–Čentiba–

Lendava;
– Petišovci–Petišovska kolonija–Trimli-

ni–Lendava;
– Kot–Kapca–Gaberje–Gornji Lakoš–

Dolnji Lakoš–Lendava;
– Lendava–Gorice–Lendava;
– Mostje–Genterovci;
– Karnovci–Genterovci;
– Radmožanci–Genterovci;
– Žitkovci–Dobrovnik;
– Strehovci–Dobrovnik.
3. Predvidena letna vrednost naročila

znaša 16,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega izva-

jalca:
– ponudbena cena in plačilni pogoji;
– kvaliteta vozil in zagotovila za varno

vožnjo;
– možnost za usklajeno in nemoteno

opravljanje šolskih prevozov;
– dosedanje izkušnje pri prevozih otrok;
– druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
Ponudnik lahko ponuja prevoze v paketu

ali posebej za posamezno relacijo.
5. Interesenti morajo oddati ponudbe  v

zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, po-
nudba – šolski prevozi 97/98« najpozneje
do 22. septembra 1997 do 9. ure na naslov:
Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
9220 Lendava.

6. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 22. septembra 1997 ob 11. uri v sejni
sobi Občine Lendava.

7. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
dodatne informacije na Občini Lendava, pri
Alenki Galič.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
biri najugodnejšega ponudnika v 8 dneh od
odpiranja ponudb.

Občina Lendava

Ob-3669

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Bojana Wraber
(178-33-81), Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-33-76 – tajništvo, faks 178-33-77.

2. Predmet javnega naročila: delna sana-
cija fasade Doma upokojencev Celje, grad-
bena dela.

Navedba vsebine: delna sanacija vid-
nih betonskih elementov in površin ob-
jektov – fasade Doma upokojencev Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 1. 10.
1997 in/ali zaključek 30. 10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštev-
ane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 9. 1997 do 10. ure
na naslov Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, prevzemnik Dunja Budanj,
dipl. inž. arch., Ljubljana, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 178-33-76, faks 178-33-77.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29.9. 1997
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Dunja Budanj, dipl. inž. arch., Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 178-33-76, faks 178-33-77.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve, kont. oseba Dunja
Budanj, dipl. inž. arch., Kotnikova 5, Ljub-
ljana, tel. 178-33-76, faks 178-33-77.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 29. 9. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Bojana
Wraber.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 161/97 Ob-3670

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Velenje, p.o., Ko-
roška 37b, Velenje, kont. oseba Mira Ko-
kot, Koroška 37b, Velenje, tel. 063/856-251,
faks 063/855-796, soba št. 22.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tri servisna vozila za

potrebe dežurnih skupin, tehnični pogoji
vozil, prostornina motorja do 1300 ccm,
pogon – občasno 4 kolesni; oprema – ser-
visna in standardna, barva – bela, oblika
– klasična 3 vrata.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,900.000 SIT za kom.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: do 1 meseca.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: 1. cena glede na tehnične karakteristike,
2. finančni pogoji, 3. možnost kompenzaci-
je, 4. dobavni rok.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18.9. 1997 do 10. ure,
na naslov Komunalno podjetje Velenje,
prevzemnik Mira Kokot, Koroška 37b, Ve-
lenje, tel. 063/856-251, faks 063/855-796,
soba št. 22.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 9.
1997 ob 11. uri, na naslovu: Komunalno
podjetje Velenje, Koroška 37b, Velenje,
3320 Velenje, tel.063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 45.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 10. 1997.

10. Ostali podatki
Ostale zahteve: ponudbi je potrebno pri-

ložiti tehnične karakteristike in slikovni ma-
terial za posamezni tip vozila.

Ponudba mora veljati do: 18. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Komu-

nalno podjetje Velenje, direktor: Marijan
Jedovnicki dipl. inž. kem.

Komunalno podjetje Velenje

Št. 2352/97 Ob-3671

Občina Gornji Petrovci objavlja na pod-
lagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo
krajevnih cest na območju Občine

Gornji Petrovci
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci,

Gornji Petrovci 31/d, Gornji Petrovci.
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2. Predmet razpisa: modernizacija kra-
jevnih cest na območju Občine Gornji Pe-
trovci na naslednjih odsekih:

– krajevne ceste v KS Gornji Petrovci
(cesta v Gornjih Petrovcih in Peskovcih),

– krajevna cesta v KS Križevci (vas Kri-
ževci),

– krajevne ceste v KS Šulinci (vas Ne-
radnovci, Lucova, Martinje, Stanjevci).

3. Orietnacijska vrednost razpisanih del
znaša 70,000.000 SIT za odseke vaških cest.

4. Rok za izvedbo del je 30. 10. 1997.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne dokumentacije.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena za razpisna dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditira-
nja, fiksnost cene,

– možnost sklenitve dvoletne pogodbe,
– celovitost vsebine pogodbe,
– reference za izvajanje takih in podob-

nih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. K ponudbi  morajo ponudniki predlo-

žiti dokaz o registraciji firme.
8. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago na sedežu Občine Gornji Petrovci, Gor-
nji Petrovci 31/d v roku 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

9. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva ali po
izbiri najugodnejšega ponudnika odstopiti
od pogodbe v obeh primerih ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

10. Ponudbe z vso zahtevano dokumen-
tacijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
z oznako (Ne odpiraj – javni razpis za mo-
dernizacijo krajevnih cest) na naslov Obči-
na Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Gornji Petrovci, v 10 dneh po objavi
tega razpisa.

11. Javno odpiranje ponudb bo 11. 9.
1997 ob 10. uri v sejni sobi Občine Gornji
Petrovci.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

12. Ponudniki bodo pismeno obveščeni
o odpiranju ponudb in izbiri najugodnejše-
ga ponudnika v 15 dneh od odpiranja po-
nudb.

Občina Gornji Petrovci

Št. 207/97 Ob-3672

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime  oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno stanovanjska družba d.o.o.,
Ajdovščina, kont. oseba v.d. direktor Mitja
Lavrenčič, Goriška c. 23b, Ajdovščina, tel.
065/63-133, faks 065/63-142.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitev vodovoda
in sanacija lokalne ceste v Vrtovinu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek oktober
1997 in zaključek november 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 9. 1997 do 11. ure
na naslov Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina.

Organizacija: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Goriška cesta 23b, 5270 Aj-
dovščina, tel. 065/63-133, faks 065/63-142.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 9.
1997 ob 13. uri na naslovu: Goriška cesta
23b, Ajdovščina, Komunalno stanovanjska
družba, odpiranje vodi v.d. direktor Mitja
Lavrenčič, Goriška c. 23b, Ajdovščina, tel.
065/63-133, faks 065/63-142.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., kont. osebi Mitja Lavrenčič,
Drago Štokelj, Goriška c. 23b, Ajdovščina,
tel. 065/63-133.

Razpisna dokumetnacija je na razpolago
do 15. 9. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun, št.
52010-601-13609.

9. Ostali podatki
Organizacija Komunalno stanovanjska

družba.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Matija

Repič, Občina Ajdovščina.
Občina Ajdovščina

Ob-3673

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljmo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kont.
oseba Suzana Dolar, dipl. ek., Gosposvet-
ska 1, Slovenj Gradec, tel. 0602/41-031/211,
faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev prostora ob
kotlovnici bolnišnice Slovenj Gradec – po-
drobnosti v razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1,5 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 9. 1997 do 10. ure
na naslov Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec, prevzemnik tajništvo bolnišnice, Gos-
posvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
0602/41-031/(210), faks 0602/42-393.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ponudba – Ne odpiraj
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, ter z uvedbo predmeta naroči-
la.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997
ob 11. uri na naslovu Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, odpiranje vodi Suzana
Dolar, dipl. ek., Gosposvetska 1, Slovenj
Gradec, tel. 0602/41-031/210, faks
0602/42-393, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, kont. oseba Suzana Dolar, dipl. ek,
Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, el.
0602/41-031/(210), faks 0602/42-393, ko-
merciala.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1997 za 10.000 SIT, način plačila:
virman – potrjen izvod predložiti na račun
številka: 51840-603-34212 (Splošna bolni-
šnica Slovenj Gradec).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu samo pismeno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 18. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: prim.

dr. Drago Plešivčnik.
Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

Ob-3674A

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: farmacevtski izdelki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

850,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane  pri  izbiri  ponudnikov:  najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 10. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 10.
1997 ob 8. uri.

Kraj odpiranja ponudb: velika konfe-
renčna soba v 16. etaži kirurške stolpnice
na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, od-
piranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3674B

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obvezilni in ostali sa-

nitetni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

271,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 10. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 10.
1997 ob 10.30.

Kraj odpiranja ponudb: velika konfe-
renčna soba v 16. etaži kirurške stolpnice na
naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, odpi-
ranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3674C

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: medicinski potrošni

material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

150,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane  pri  izbiri  ponudnikov:  najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 10. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 10.
1997 ob 8. uri.

Kraj odpiranja ponudb: velika konfe-
renčna soba v 16. etaži kirurške stolpnice
na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, od-
piranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3674Č

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kemikalije, testi, ra-

dioizotopi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

382,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 10. 1997 do 13. ure,
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na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 10.
1997 ob 8. uri.

Kraj odpiranja ponudb: velika konfe-
renčna soba v 16. etaži kirurške stolpnice
na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, od-
piranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.

Ob-3674D

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: šivalni material in in-

strumentarij.
3. Orientacijska vrednost naročila:

112,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 10. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-

nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 10.
1997 ob 10.30.

Kraj odpiranja ponudb: velika konfe-
renčna soba v 16. etaži kirurške stolpnice na
naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, odpi-
ranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3674E

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: RTG material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

55,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 10. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 10.
1997 ob 8. uri.

Kraj odpiranja ponudb: velika konfe-
renčna soba v 16. etaži kirurške stolpnice
na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, od-
piranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3674F

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dializni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

48,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 10. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 10.
1997 ob 13.30.

Kraj odpiranja ponudb: velika konfe-
renčna soba v 16. etaži kirurške stolpnice
na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, od-
piranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3674G

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: osteosintetski mate-

rial.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 10. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 10.
1997 ob 10.30.

Kraj odpiranja ponudb: velika konfe-
renčna soba v 16. etaži kirurške stolpnice
na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, od-
piranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3674H

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laboratorijski stekle-

ni in PVC material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 10. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 10.
1997 ob 8. uri.

Kraj odpiranja ponudb: velika konfe-
renčna soba v 16. etaži kirurške stolpnice na
naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, odpi-
ranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica, Ljub-
ljanska ulica 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3674I

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 062/303-285, faks
062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nadomestni deli za

medicinske aparature.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 10. 1997 do 13. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 10.
1997 ob 12. uri.

Kraj odpiranja ponudb: velika konfe-
renčna soba v 16. etaži kirurške stolpnice
na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, od-
piranje vodi Adrijana Dietrich, pravnica,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba tajništvo bolnišnice, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.
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9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-3675A

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž. Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: neurgentni prevozi

bolnikov (prevozi bolnikov med
zdravstvenimi zavodi in dislociranimi
enotami bolnišnice, spremstvo bolnikov,
sprejem in predaja dokumentacije).

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 9. 1997 do 13. ure
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo oskrbe in vzdrževa-
nja, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1997
ob 9. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, odpiranje vodi Darja Novak, prav-
nica, Ljubljanska ulica 5, Maribor, mala
konferenčna soba v 16. etaži kirurške stolp-
nice.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kon. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3675B

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž. Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozne storitve

(avtobusni prevozi delavcev tri krat dnev-
no na relaciji bolnišnica – pljučni oddelek
– bolnišnica in prevozi delavcev in mate-
riala za potrebe krvodajalskih akcij).

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 1. 10. 1997 do 13. ure
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo oskrbe in vzdrževa-
nja, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1997
ob 9. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, odpiranje vodi Darja Novak, prav-
nica, Ljubljanska ulica 5, Maribor, mala
konferenčna soba v 16. etaži kirurške stolp-
nice.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kon. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3675C

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž. Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: špediterske storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila:

51,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane  pri  izbiri  ponudnikov:  najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 10. 1997 do 13. ure
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo oskrbe in vzdrževa-
nja, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1997
ob 9. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, odpiranje vodi Darja Novak, prav-
nica, Ljubljanska ulica 5, Maribor, mala
konferenčna soba v 16. etaži kirurške stolp-
nice.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kon. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
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Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-
gor Pivec, direktor.

Ob-3675Č

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž. Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: varovanje premože-

nja (fizično in tehnično varovanje premo-
ženja).

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 10. 1997 do 13.
ure na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo oskrbe in vzdrževa-
nja, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 1997
ob 9. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, odpiranje vodi Darja Novak, prav-
nica, Ljubljanska ulica 5, Maribor, mala
konferenčna soba v 16. etaži kirurške stolp-
nice.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kon. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3675D

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž. Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: fotokopiranje in raz-

množevanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 10. 1997 do 13. ure
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo oskrbe in vzdrževa-
nja, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1997
ob 9. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, odpiranje vodi Darja Novak, prav-
nica, Ljubljanska ulica 5, Maribor, mala
konferenčna soba v 16. etaži kirurške stolp-
nice.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kon. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3675E

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž. Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organizacija strokov-

nih potovanj v tujino (te storitve vključu-
jejo: prijavo udeležencev specialističnih
usposabljanj in mednarodnih simpozijev
v tujini, rezervacije bivanja in prevoza,
plačilo stroškov  kotizacije, hotelske sto-
ritve, prevozi,...) v tujino in drugo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 10. 1997 do 13. ure
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo oskrbe in vzdrževa-
nja, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1997
ob 9. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, odpiranje vodi Darja Novak, prav-
nica, Ljubljanska ulica 5, Maribor, mala
konferenčna soba v 16. etaži kirurške stolp-
nice.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kon. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3675F

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3728 Št. 52 – 29. VIII. 1997

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž. Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška

in inštalacijska vzdrževalna dela.
1. Slikopleskarstvo 15,000.000 SIT,
2. Zidarstvo 10,000.000 SIT,
3. Keramičarstvo 6,000.000 SIT,
4. Teracerstvo 5,000.000 SIT,
5. Tapetništvo 6,000.000 SIT,
6. Talne obloge 6,000.000 SIT,
7. Elektroinštalacije 6,000.000 SIT,
8. Kleparstvo 6,000.000 SIT,
9. Inštalaterstvo (vodovod in centralno

ogrevanje) 15,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

75,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 10. 1997 do 13. ure
na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo oskrbe in vzdrževa-
nja, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1997
ob 9. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, odpiranje vodi Darja Novak, prav-
nica, Ljubljanska ulica 5, Maribor, mala
konferenčna soba v 16. etaži kirurške stolp-
nice.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kon. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3675G

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž. Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje medicin-

ske opreme proizvajalca Gambro (opre-
ma za hemodializo).

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 13. 10. 1997 do 13.
ure na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo oskrbe in vzdrževa-
nja, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10. 1997
ob 9. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, odpiranje vodi Darja Novak, prav-
nica, Ljubljanska ulica 5, Maribor, mala
konferenčna soba v 16. etaži kirurške stolp-
nice.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kon. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.

Ob-3675H

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž. Ljubljanska ulica 5,
Maribor, tel. 062/317-221, faks
062/511-388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje računal-

niške strojne opreme:
A) vzdrževanje računalniške opreme

IBM 4381 – centralna enota, diskovni si-
stemi, sistemski tiskalniki, tračne enote,
upravljalne enote, terminali in centralna
računalniška mreža Token ring s pripa-
dajočimi moduli,

b) vzdrževanje osebnih računalnikov
in podatkovnih strežnikov proizvajalca
IBM ter matričnih tiskalnikov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
skupina A) 8,000.000 SIT,
skupina B) 4,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 14. 10. 1997 do 13.
ure na naslov: Splošna bolnišnica Maribor,
prevzemnik tajništvo oskrbe in vzdrževa-
nja, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1997
ob 9. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Maribor, odpiranje vodi Darja Novak, prav-
nica, Ljubljanska ulica 5, Maribor, mala
konferenčna soba v 16. etaži kirurške stolp-
nice.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kon. oseba tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-

gor Pivec, direktor.
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Ob-3676A

Na podlagi 18 in 50. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja-
mo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnšinica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl.ek., Ljubljanska 5, Ma-
ribor, tel. 317-221, 521-441 int. 82-56, faks
511-388.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial.
I Material za popravila in vzdrževanje –

28,000.000 SIT,
II. pralna in čistilna sredstva –

31,200.000 SIT,
A) pralna sredstva – 14,560.000 SIT,
B) čistilna sredstva – 16,640.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

59,200.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zak-
ljuček 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 9. 1997 do 13. ure,
na naslov Splošna bolnišnica Maribor, prev-
zemnik tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila (iz grupe, skupine in podskupine).

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 10.
1997 ob 8. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, v veliki konferenčni sobi –
16. etaža kirurške stolpnice, odpiranje vodi
Silva Hrastnik, pravnica, Ljubljanska 5, Ma-
ribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, 2000 Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 2. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

Gregor Pivec, dr. med.

Ob-3676B

Na podlagi 18 in 50. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnšinica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl.ek., Ljubljanska 5, Ma-
ribor, tel. 317-221, 521-441 int. 82-56, faks
511-388.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial.
Živila in material za prehrano
A) sadje in zelenjava – 50,672.000 SIT,
1. sadje južno – 3,107.000 SIT,
2. sadje domače – 11,805.000 SIT,
3. zelenjava – 35,760.000 SIT;
B) kruh in pekovsko pecivo – 21,790.000

SIT;
C) mlevski izdelki in testenine –

6,700.000 SIT;
D) meso – 127,415.000 SIT,
1. govedina – 40,751.000 SIT,
2. teletina – 7,823.000 SIT,
3. svinjina – 25,333.000 SIT,
4. ostalo sveže meso – 687.000 SIT,
5. izdelki iz mesa – sveži in suhi –

32,473.000 SIT,
6. perutnina in izdelki iz perutnine –

17,000.000 SIT,
7. ribe – sveže, zmrznjene – 3,348.000

SIT;
E) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena ze-

lenjava in zmrznjeni izdelki – 49,000.000
SIT;

F) jajca – 5,000.000 SIT;
G) splošno prehrambeno blago –

59,600.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

320,177.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zak-
ljuček 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 9. 1997 do 13. ure,
na naslov Splošna bolnišnica Maribor, prev-
zemnik tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila (iz grupe, skupine in podskupine).

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 9.
1997 ob 8. uri, na naslovu: Splošna bolnišni-
ca Maribor, v veliki konferenčni sobi – 16.
etaža kirurške stolpnice, odpiranje vodi Silva
Hrastnik, pravnica, Ljubljanska 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 27. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

Gregor Pivec, dr. med.

Ob-3676C

Na podlagi 18 in 50. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja-
mo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl.ek., Ljubljanska 5, Ma-
ribor, tel. 317-221, 521-441 int. 82-56, faks
511-388.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial.
I plini razni – 11,312.000 SIT,
II. premog – 11,815.000 SIT,
III. kurilno olje – 83,910.000 SIT,
A) srednje kurilno olje – mazut

76,260.000 SIT,
B) olje gospodinjsko – ekstra lahko –

7,650.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

107,037.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zak-
ljuček 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 9. 1997 do 13. ure,
na naslov Splošna bolnišnica Maribor, prev-
zemnik tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila (iz grupe, skupine in podskupine).

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 10.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, v veliki konferenčni sobi –
16. etaža kirurške stolpnice, odpiranje vodi
Silva Hrastnik, pravnica, Ljubljanska 5, Ma-
ribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 11. 1997.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 2. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

Gregor Pivec, dr. med.

Ob-3676Č

Na podlagi 18 in 50. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja-
mo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl.ek., Ljubljanska 5, Ma-
ribor, tel. 317-221, 521-441 int. 82-56, faks
511-388.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial.
I. režijski material – 45,000.000 SIT,
A) papirna konfekcija – 36,310.000 SIT,
B) ostali režijski material – 6,090.000

SIT,
C) vreče polietilen – 2,600.000 SIT;
II. pisarniški material – 45,240.000 SIT,
A) obrazci – razni – 26,930.000 SIT,
B) pisarniški material – 18,310.000 SIT,
III. splošni drobni inventar – 16,143.000

SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

106,383.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zak-
ljuček 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 9. 1997 do 13. ure,
na naslov Splošna bolnišnica Maribor, prev-
zemnik tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila (iz grupe, skupine in podskupine).

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 10.
1997 ob 8. uri, na naslovu: Splošna bolnišni-
ca Maribor, v veliki konferenčni sobi – 16.
etaža kirurške stolpnice, odpiranje vodi Silva
Hrastnik, pravnica, Ljubljanska 5, Maribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, 2000 Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

Gregor Pivec, dr. med.

Ob-3676D

Na podlagi 18 in 50. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja-
mo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl.ek., Ljubljanska 5, Ma-
ribor, tel. 317-221, 521-441 int. 82-56, faks
511-388.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial.
Izdelki iz tekstila
A) posteljni program – 27,480.000 SIT,
B) delovna oblačila – 15,300.000 SIT,
C) operacijski program – 16,260.000

SIT,
D) kuhinjski program – 1,500.000 SIT,
E) otroški program – 2,400.000 SIT:
3. Orientacijska vrednost naročila:

62,940.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zak-
ljuček 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 9. 1997 do 13. ure,
na naslov Splošna bolnišnica Maribor, prev-
zemnik tajništvo oskrbe in vzdrževanja,
Ljubljanska 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila (iz grupe, skupine in podskupine).

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 10.
1997 ob 8. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, v veliki konferenčni sobi –
16. etaža kirurške stolpnice, odpiranje vodi

Silva Hrastnik, pravnica, Ljubljanska 5, Ma-
ribor.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, 2000 Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

Gregor Pivec, dr. med.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 01- 351-4-95 Ob-3677

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Rib-
nica, Gorenjska c. 3, Ribnica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje kanalizacije

1. Naročnik: Občina Ribnica, Gorenjska
c. 3, Ribnica.

2. Predmet javnega razpisa je izgradnja
kanalizacije Ribnica - glavni zbiralnik “S”
in kanal “F3”, “E”, Gorenjska cesta - Inles -
I. faza.

3. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la je 12,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je 15. 10. 1997,
zaključek del je 15. 12. 1997.

5. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be so:

– cena, plačilni pogoji, možnost krediti-
ranja, fiksnost cen,

– garancijski rok izvedenih del,
– reference s področja razpisanih del,
– druge ugodnosti navedene v razpisni

dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za zahtevano de-

javnost,
– ponudbeni predračun,
– podatki o boniteti poslovanja, potrjen

BON 1, BON 2 in BON 3,
– opcijski rok,
– pisno izjavo ponudnika, da si je ogle-

dal teren, kjer se bo izvajala gradnja in da je
seznanjen z obsegom del in potrebnimi ma-
teriali,

– veljavnost ponudbe,
– predlagani terminski plan izvajanja del,
– garancija za dobro izvedbo posla in

garancija za servisiranje v višini 10% razpi-
sanih del.

6. Rok za oddajo ponudbe je 22. 9. 1997
do 12. ure. Pisne prijave z vso dokumenta-
cijo, ki je zahtevana, je potrebno dostaviti v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom prija-
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vitelja in oznako “Ne odpiraj - ponudba ka-
nalizacija” na naslov: Občina Ribnica, od-
delek za komunalne zadeve, Gorenjska c. 3,
1310 Ribnica. Nepravilno opremljene in ne-
pravilno sestavljene ponudbe bo komisija
zavrnila v postopku odpiranja ponudb.

7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1997

ob 12. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Go-
renjska cesta 3. Odpiranje ponudb bo izved-
la komisija investitorja Občine Ribnica.
Predstaniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo predloži-
ti pisno pooblastilo.

8. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo o
izbiri obveščeni v osmih dneh od dneva od-
piranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Ribnica, oddelek za
komunalne zadeve, Gorenjska c. 3, 1310
Ribnica, tel. 061/861-090, kontaktna oseba:
Levstek Alojz.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.000 SIT z virmanskim plačilom na
Ž.R. 51310-630-12019 ali z plačilom na bla-
gajni Občine Ribnica.

Občina Ribnica

Ob-3678

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.,
kont. oseba Davorin Sovdat, Poljubinj 89h,
Tolmin, tel. 065/81-290, faks 065/81-025.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava cevi v
Podmelcu–Ilovica v dolžini ca. 600 m s

PE-HD d 110 mm in zamenjava cevo-
voda Podmelec–Klavže v dolžini ca. 250
m z PE-HD d= 110 mm.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 15. 10.
1997 in zaključek 15. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 9. 1997 do 11. ure
na naslov Komunala Tolmin, Javno podjet-
je, d.d., prevzemnik Bojana Mrak, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1997,
ob 12. uri na naslovu: Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., odpiranje vodi Olga
Štrukelj, Poljubinj 89h, Tolmin, tel.
065/81-290, faks 065/81-025.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 2. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d., kont. oseba Davorin Sovdat,
Poljubinj 89h, Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 9. 1997 za 3.500 SIT, način plačila: z
virmanom ali na blagajni na račun št.
52030-601-11763.

Ponudba mora veljati do: 26. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 2. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Julijan

Šorli.
Javno podjetje

Komunala, d.d., Tolmin

Ob-3682

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Brda, kont. oseba Simčič Tonka,
Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel. 065/42-233,
faks 065/42-233, soba št. 20/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova in preplasti-
tev lokalne ceste L 5710 na odseku Gor-
nje Cerovo–Hum.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in zaključek 15. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Občina Brda, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, prevzemnici Tatjana Ver-
derber in Beti Kumar, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233,
soba št.  /I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1997,
ob 12.15 na naslovu: Občina Brda, odpira-
nje vodi Simčič Tonka, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233,
soba št. /I.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 6. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brda, kont. osebi
Verderber Tatjana in Beti Kumar, Trg 25.
maja 2, Dobrovo, 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. /I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Brda, kontaktna oseba Simčič
Tonka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št. 20/II.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 22. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 29. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Brda, župan Mužič Franc.
Občina Brda

Št. 8-8351/1-97 Ob-3684

Telekom Slovenije, p.o. Poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
brez omejitev za izvedbo montažnih del
pri izgradnji krajevnega in razvodnega

telekomunikacijskega omrežja Črnomelj
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo montažnih del z dobavo montaž-
nega materiala (brez tk kablov) pri izgrad-
nji krajevnega in razvodnega telekomuni-
kacijskega omrežja na območju ATC Čr-
nomelj.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
dobijo interesenti v oddelku za investicije
Poslovne enote Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a, soba 81 ali 76. Na željo bomo
razpisno dokumentacijo poslali po pošti.

Natančnejše informacije o razpisni do-
kumentaciji dobijo interesenti pri Marjanu
Možini, el. inž. in pri Romanu Gabrijelu,
dipl. inž. el. v sobah 81 in 76 oziroma po
telefonu 068/371-050 in 068/321-750.

4. Naziv objekta: krajevno in razvodno
telekomunikacijsko omrežje Črnomelj -
montažni del.

5. Orientacijska vrednost del: 14,500.000
SIT.

6. Predvideni roki:
za začetek del 22. 9. 1997,
za konec del 30. 12. 1997.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-

nomsko komercialno in pravno.
8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe

morajo prispeti do 12. ure na naslov Tele-
kom Slovenije, Poslovna enota Novo me-
sto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a, soba 90
(tajništvo PE) do dvajsetega dneva po obja-
vi v Uradnem listu RS. Prvi dan roka se
prične šteti naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Priporočene pošiljke, ki bodo pravoča-
sno oddane in bodo prispele po navedenem
terminu se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj - Ponudba za
KKO in RNO Črnomelj- montažni del
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Prepozne ponudbe in ponudbe ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997 ob
13. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76.

Št. 8-8353/1-97 Ob-3685

Telekom Slovenije, p.o. Poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
brez omejitev za izvedbo gradbenih del

pri izgradnji krajevnega
telekomunikacijskega omrežja Veliki

Gaber
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih del z dobavo gradbenega
materiala (brez tk kablov) pri izgradnji kra-
jevnega telekomunikacijskega omrežja na
območju ATC Veliki Gaber.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično
dokumentacijo, popise del in razpisne po-
goje dobijo interesenti v oddelku za inve-
sticije Poslovne enote Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, v sobi 76 in 81. Na
željo bomo razpisno dokumentacijo poslali
po pošti.

Natančnejše informacije o razpisni do-
kumentaciji dobijo interesenti pri Romanu
Gabrijelu, dipl.ing. el. v sobi 76 in Petru
Udovču oziroma po telefonu 068/321-750
in 068/371-051.

4. Naziv objekta: krajevno telekomuni-
kacijsko omrežje Veliki Gaber - gradbeni
del.

5. Orientacijska vrednost del: 10,000.000
tolarjev.

6. Predvideni roki:
za začetek del 22. 9. 1997,
za konec del 30. 12. 1997.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-

nomsko komercialno in pravno.
8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe

morajo prispeti do 12. ure na naslov Tele-
kom Slovenije, Poslovna enota Novo me-
sto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a, soba 90
(tajništvo PE) do dvajsetega dneva po obja-
vi v Uradnem listu RS. Prvi dan roka se
prične šteti naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Priporočene pošiljke, ki bodo pravoča-
sno oddane in bodo prispele po navedenem
terminu se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj - Ponudba za
KKO Veliki Gaber - gradbeni del.

Prepozne ponudbe in ponudbe ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997 ob
13. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76.

Št. 8-8354/1-97 Ob-3686

Telekom Slovenije, p.o. Poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
brez omejitev za izvedbo montažnih del

pri izgradnji krajevnega
telekomunikacijskega omrežja Veliki

Gaber
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo montažnih del z dobavo montažne-
ga materiala (brez tk kablov) pri izgradnji
krajevnega telekomunikacijskega omrežja
na območju ATC Veliki Gaber.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično
dokumentacijo, popise del in razpisne po-
goje dobijo interesenti v oddelku za inve-
sticije Poslovne enote Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 81 ali 76. Na željo
bomo razpisno dokumentacijo poslali po
pošti.

Natančnejše informacije o razpisni do-
kumentaciji dobijo interesenti pri Udovč Pe-
tru, el. inž. in pri Romanu Gabrijelu, dipl.
inž. el. v sobah 81 in 76 oziroma po telefo-
nu 068/371-051 in 068/321-750.

4. Naziv objekta: krajevno telekomuni-
kacijsko omrežje Veliki Gaber - montažni
del.

5. Orientacijska vrednost del: 18,000.000
SIT.

6. Predvideni roki:
za začetek del 22. 9. 1997,
za konec del 30. 12. 1997.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-

nomsko komercialno in pravno.
8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe

morajo prispeti do 12. ure na naslov Tele-
kom Slovenije, Poslovna enota Novo me-
sto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a, soba 90
(tajništvo PE) do dvajsetega dneva po obja-
vi v Uradnem listu RS. Prvi dan roka se
prične šteti naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Priporočene pošiljke, ki bodo pravoča-
sno oddane in bodo prispele po navedenem
terminu se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj - Ponudba za
KKO Veliki Gaber- montažni del

Prepozne ponudbe in ponudbe ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997 ob
13. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76.

Št. 8-8352/1-92 Ob-3687

Telekom Slovenije, p.o. Poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
brez omejitev za izvedbo gradbenih del
pri izgradnji krajevnega in razvodnega

telekomunikacijskega omrežja
ATC Črnomelj

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih del z dobavo gradbenega
materiala (brez tk kablov) pri izgradnji kra-
jevnega in razvodnega telekomunikacijske-
ga omrežja na območju ATC Črnomelj.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično
dokumentacijo, popise del in razpisne po-
goje dobijo interesenti v oddelku za inve-
sticije Poslovne enote Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, v sobi 76 in 81. Na
željo bomo razpisno dokumentacijo poslali
po pošti.

Natančnejše informacije o razpisni do-
kumentaciji dobijo interesenti pri Romanu
Gabrijelu, dipl. inž. el. v sobi 76 in Marjanu
Možini oziroma po telefonu 068/321-750 in
068/371-050.

4. Naziv objekta: krajevno in razvodno
telekomunikacijsko omrežje Črnomelj -
gradbeni del.

5. Orientacijska vrednost del: 22,000.000
SIT.

6. Predvideni roki:
za začetek del 22. 9. 1997
za konec del 30. 12. 1997.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-

nomsko komercialno in pravno.
8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe

morajo prispeti do 12. ure na naslov Tele-
kom Slovenije, Poslovna enota Novo me-
sto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a, soba 90
(tajništvo PE) do dvajsetega dneva po obja-
vi v Uradnem listu RS. Prvi dan roka se
prične šteti nasledni dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Priporočene pošiljke, ki bodo pravoča-
sno oddane in bodo prispele po navedenem
terminu se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj - Ponudba za
KKO in RNO Črnomelj - gradbeni del.

Prepozne ponudbe in ponudbe ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997 ob
13. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76.

Telekom Slovenije, p.o.
Poslovna enota Novo mesto

Št. 13/363 Ob-3688

Mestna občina Kranj, na podlagi 3. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in pravilnika o načinu in pogojih
oddajanja poslovnih prostorov v najem (Ur.
l. RS, št. 19/97) objavlja

ponovni javni razpis
za zbiranje ponudb za najem poslovnih

prostorov na športnih objektih v
upravljanju Mestne občine Kranj

Predmet razpisa so naslednji prostori:
I. Pokriti olimpijski bazen:
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A) Kletna etaža
1. Skladišče I. 37,8 m2 – izklicna cena

najema za m2 = 980 SIT, stopnja dograjeno-
sti se ceni na 80%.

2. Skladišče II. 51,4 m2 –  izklicna cena
najema za m2 = 1.050 SIT, stopnja dograje-
nosti se ceni na 90%.

Za izračun osnove najemnine se upošte-
va lokacija Partizanska 37.

B) Pritličje
1. Prostor – neizdelan s predvidenimi zu-

nanjimi vrati – 42 m2 – izklicna cena naje-
ma za m2 = 1.730 SIT, stopnja dograjenosti
se ceni na 90%.

2. Trgovina 19,20 m2 – izklicna cena na-
jema za m2 = 1.680 SIT, stopnja dograjeno-
sti se ceni na 100%.

3. Gostinski del 340,14 m2 – izklicna ce-
na najema za m2 = 1.820 SIT, stopnja dogra-
jenosti se ceni na 80%.

4. Trim 37,50 m2 – izklicna cena najema
za m2 = 1.750 SIT, stopnja dograjenosti se
ceni na 95%.

C) I. nadstropje
1. Pisarne 15,30 m2, 15,90 m2;
Skupaj 31,20 m2 – izklicna cena najema

za m2 = 1.460 SIT, stopnja dograjenosti se
ceni na 90%.

2. Fitnes v celoti 281,05 m2 – izklicna
cena najema za m2 = 1.880 SIT, stopnja
dograjenosti se ceni na 80%.

D) II. nadstropje
1. Pisarne skupaj 181,80 m2 – izklicna

cena najema za m2 = 1.460 SIT, stopnja do-
grajenosti se ceni na 75%.

2. Fitnes v celoti 271,70 m2 – izklicna
cena najema za m2 = 1.600 SIT, stopnja
dograjenosti se ceni na 80%.

Za izračun osnove najemnine se upošte-
va lokacija Partizanska 37.

II. Letno kopališče
1. Picerija 12 m2 – izklicna cena najema

na m2  = 1.220 SIT, stopnja dograjenosti se
ceni na 100%.

Za izračun osnove najemnine se upošte-
va lokacija Partizanska 37.

Prostori, ki so dograjeni 100%, se odda-
jo v najem za dobo 5 let.

Prostori, ki niso dograjeni 100%, se od-
dajo v najem za dobo 10 let.

Pri teh prostorih se bo vrednost vložka
najemnika do 100% dograjenosti upošteva-
la pri odlogu do 2/3 plačila najemnine za
preračunani znesek vložka po dejansko
opravljenem dogovorjenem vložku.

Ogled prostorov, ki so predmet razpisa,
je možen po dogovoru z gospodarjem šport-
nih objektov, tel. (064)373-190.

Ponudbe na javni razpis morajo biti pred-
ložene v roku 10 dni po objavi do 12. ure na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj.

Ponudba mora biti zapečatena, na ovoj-
nici mora biti označeno: »Ne odpiraj – Po-
nudba za najem poslovnih prostorov –
Športni objekti Mestne občine Kranj«.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.

Odpiranje ponudb bo naslednji dan po
preteku roka za oddajo ob 13. uri v sobi št. 8
upravne stavbe Mestne občine Kranj.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 10 dni od sprejetja sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Položi se varšči-
na 100.000 SIT na proračun Mestne občine

Kranj – Športni objekti Mestne občine
Kranj, št. 51500-630-50113, pred oddajo po-
nudbe.

Z najugodnejšim ponudnikom bomo
sklenili pogodbo najkasneje v 30 dneh od
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

Mestna občina Kranj

Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Ob-3636

Občina Semič na osnovi določila 42. čle-
na ZJN objavlja, da sta bila po ocenjenih
ponudbah javnega razpisa za izgradnjo vo-
dovoda Podreber–Kal–Osojnik izbrana
kot najugodnejši ponudnik Begrad d.d., Za-
družna cesta 14, Črnomelj in Javno podjetje
Komunala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska
cesta 24, Črnomelj.

Ob-3637

Občina Semič na osnovi določila 42. čle-
na ZJN objavlja, da je bil po ocenjenih po-
nudbah javnega razpisa za opravljanje pre-
vozov učencev Osnovne šole  Belokranj-
skega odreda Semič izbran kot najugod-
nejši ponudnik Integral d.d., Promet, turizem
in delavnice, Belokranjska cesta 22, Črno-
melj.

Občina Semič

Ob-3638

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-
ročnika: Občina Gornji Grad, kont. oseba
Franc Poznič, Attemsov trg 3, Gornji Grad,
tel. (063) 843-068.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela na
lokalni cesti Bočna–Otok–Podhom.

3. Orientacijska vrednost del po projek-
tantskem predračunu je ca. 55,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: en mesec, pričetek del
september 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference in ostale prednosti ponudnika, po-
sebej navedba ponudnika o možnem del-
nem odlogu plačila ali kreditiranja.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje je bilo 19. 8. 1997, ob
13. uri v sejni sobi Občine Gornji Grad,
število prispelih ponudb 2, nižja cena
34,559.315 SIT, višja cena 37,575.191 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 8. 1997, (Ur. l. RS, št. 47/97).

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 29. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Toni Rifelj.

Občina Gornji Grad

Ob-3639

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Radovljica, kont. oseba Marko
Markelj, Gorenjska cesta 19, Radovljica, tel.
064/714-222, faks 064/714-684.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja črpališča, ce-
vovoda in vodohrama za pitno vodo Zgor-
nja Lipnica–visoka cona.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,254.689 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1997 in zaključek 15. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb  je bilo 13. 8.
1997 ob 12. uri na naslovu: Komunala Ra-
dovljica, Ljubljanska 27.

Naročnik Občina Radovljica, Gorenjska
cesta 19, Radovljica, število prispelih
ponudb 5, najnižja cena 12,254.689 SIT,
najvišja cena 20,791.625 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 7. 1997; Ur. l. RS, št. 43.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Vladimir Černe, dipl. inž.

Občina Radovljica

Ob-3641

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Vrhnika, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. grad, Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks 755-158, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev ceste Žažar–
Jazba–Štanta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: definirano po pogodbi.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumetnaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: druge ugodnosti: delno kreditira-
nje del, možna kompenzacija, opcija po-
nudbe, ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb  je bilo 8. 8.
1997, ob 12. uri na naslovu: Občina Vrhni-
ka, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, število pris-
pelih ponudb 7, najnižja cena 8,432.794 SIT,
najvišja cena 13,140.019 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 25. 7. 1997, Ob-3182.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 22. 8. 1997.
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Ime in podpis naročnika Andrej Treven,
dipl. inž. grad.

Občina Vrhnika

Ob-3643

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Dole, kont. oseba
Razložnik Branko, tel. 065/78-129, Dole 1,
Idrija.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Gore–Dole: izvedba I. faze (črpališče, po-
vezava črpališče rezervoar, rezervoar in
elektroinstalacije).

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
3 mesece, začetek 1. 9. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis  odločujočih  meril  za  izbiro
izbrane ponudbe: poleg cene in streznosti
posameznih ponudnikov je odločujoče
vplivala možnost izbire posameznih podi-
zvajalcev.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 8.
1997, ob 19. uri na naslovu: KS Dole, Dole
1, 5280 Idrija, število prispelih ponudb 5,
najnižja cena 14,500.000 SIT, najvišja cena
20,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje po-
nudb (54. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 4. 7. 1997, Ur. l. RS, št. 40.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 13. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Krajev-
na skupnost Dole, predsednik sveta Branko
Razložnik.

Krajevna skupnost Dole

Ob-3655

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, urad
RS za prostorsko planiranje, kont. oseba dr.
Živa Deu, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
178-70-49, faks 178-70-64, soba št. 303.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava raziskoval-

ne naloge z naslovom: Usmeritve za ure-
janje naselij.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 9. 1997 in za-
ključek 15. 9. 1998.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga  merila,  navedena  v  razpisni  doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsebina dela, metodologija dela,
reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno  odpiranje  ponudb  je  bilo  7. 8.
1997 ob 13. uri na naslovu: Dunajska 47,
Ministrstvo  za  okolje  in  prostor,  Urad
RS   za   prostorsko   planiranje,   1001
Ljubljana.

Število prispelih poudb 3.
Najnižja cena 6,790.000 SIT.
Najvišja cena 6,999.500 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 7. 1997, Ob-3088.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 29. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Jože
Novak, direktor.

Ministrstvo za okolje in prostor
urad RS za prostorsko planiranje

Ljubljana

Ob-3679

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Sklad stavbnih zemljišč mesta Maribor,
kont. oseba Marijan Kobše, gr. inž., Sloven-
ska ul. 40, Maribor, tel. 062/22-01-425, faks
ZIM 062/20-573, soba št. 112/I.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije: idejni projekti, projekti
PGD, PZI za komunalno energetske vo-
de, objekte in naprave ter prometnice
znotraj zazidalnega načrta za del central-
ne cone C – 4 v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 23,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 25. 7. 1997 in za-
ključek 18. 8. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1997 in zaključek 9. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– roki izvedbe predmeta javnega naroči-
la po posameznih fazah in skupno,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 8. 1997

ob 13. uri na naslovu: Sklad stavbnih zem-
ljišč mesta Maribor, Slovenska ul. 40, Mari-
bor, število prispelih ponudb 2, najnižja ce-
na 11,412.650 SIT, najvišja cena 11,550.000
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 25. 7. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 29. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Miha
Butina, dipl. prav.

Sklad stavbnih zemljišč
mesta Maribor

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Ob-3689

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Termoelektrarna Bresta-
nica, d.o.o., kontaktna oseba Drago Požun,
Cesta prvih borcev 18, Brestanica, tel.
0608/71-100, faks 0608/22-262.

2. Predmet javnega naročila: dobava re-
zervnih delov.

Navedba vsebine: nabava rezervnih de-
lov za plinske turbine proizvajalca AEG
Kanis, tip serije GE 5341, tov. številke
570840, 570850 in 570860.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
202.074 DEM v tolarski protivrednosti.

4. Rok dobave: 6 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Kot dobavitelj je lahko samo podjetje

GEC Alsthom, Power Generation Division,
European Gas turbines G.m.b.H., Bottroper
str. 398, D-45356 Essen, kateri je dobavitelj
plinskih turbin in je edini usposobljen za
izvedbo dobav javnega naročila rezervnih
delov, razpolaga z zahtevano tehnično opre-
mo in ustreznimi strokovnimi kadri ter je
nosilec tehnologije.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: 55. člen, 3. točka (ZJN).

Ime in podpis naročnika objave: Javno
podjetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
Brestanica.

Javno podjetje Termoelektrarna
Brestanica, d.o.o.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-3616

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 28. člena statuta del-
niške družbe Elektra Maribor, Kočevarjeva
11, sklicujem

3. sejo skupščine
delniške družbe Elektra Maribor,
ki bo v torek, 30. 9. 1997 na sedežu

družbe, Kočevarjeva ulica 11, Maribor, s
pričetkom ob 17. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: predsedujoči ugotovi

sklepčnost na podlagi predhodnih prijav in
liste prisotnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:
– izvoli se predsednik skupščine Ivan

Terzič,
– izvolita se dve preštevalki glasov Jel-

ka Tomažič in Silva Kiš,
– za sestavo zapisnika se izvoli notar.
3. Sprejem poročila o poslovanju v letu

1996
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Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me poročilo o poslovanju v letu 1996.

4. Razporeditev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana razporeditev dobička.

5. Sprejem dopolnitve 12. člena statuta
d.d., Elektra.

Predlog sklepa: sprejme se dopolnitev
12. člena statuta v predlaganem besedilu.

6. Sprejem spremembe 35. člena statuta
d.d., Elektra

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
35. člena statuta v predlaganem besedilu.

7. Potrditev odstopa in imenovanje člana
nadzornega sveta na predlog nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) na podlagi odstopne izjave se razreši

dosedanja članica nadzornega sveta Irena
Stanka Čurin,

b) v nadzorni svet se imenuje Günter So-
vič.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo vsi delni-
čarji, ki do treh dni pred skupščino, prijavi-
jo svojo udeležbo upravi družbe, in predlo-
žijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Vabljane delničarje prosim, da svoje
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
po objavi sklica.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Kočevarjeva ulica 11, v Mariboru, vsak
delovnik med 9. in 12. uro v tajništvu druž-
be od 29. 8. 1997 dalje, kontaktna oseba je
Jelka Tomažič.

Čas zasedanja skupščine: če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna bo polurni od-
mor, nato pa bo skupščina veljavno odločala
ne glede na število zastopanega kapitala.

Elektra, d.d., Maribor
uprava

Ob-3628

Na podlagi določil 7.3. točke statuta del-
niške družbe Mladinska knjiga Trgovina,
d.d., Slovenska 29, Ljubljana, začasna upra-
va družbe sklicuje

1. redno skupščino družbe,
ki bo 30. septembra 1997 ob 12. uri v

kletnih prostorih sejne sobe IBN JT v dvo-
riščni stavbi v Ljubljani, Slovenska 29 z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

Začasna uprava otvori skupščino in ugo-
tovi, da je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in imenu-
je notarja po predlogu začasne uprave.

3. Poročilo začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1993, 1994 in 1995 s predlogom
za razporeditev ugotovljenega dobička za

leto 1993 ter pokrivanje izgub za leto 1994
in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1993, 1994 in 1995 po predlogu

začasne uprave in mnenju začasnega nad-
zornega sveta.

Ustvarjeni rezultati v teh letih so na-
slednji:

v 1000 SIT

Leto Dobiček Izguba

1993 16.438
1994 111.655
1995 301.113
Revalorizacija do 31. 12. 1996 6.540 46.771
Skupaj 22.978 459.539

Izguba  v  revalorizirani  vrednosti
459,539 tisoč SIT se bo pokrivala na način,

ki je bil že potrjen na skupščini delničarjev
dne 25. 4. 1996.

Elementi pokrivanja izgube Vrednost v 1000 SIT

Revaloriziran dobiček iz leta 1993 22.978 (že knjiž. po ZR 96)
Pokrivanje iz rednega rezultata po ZR 1996
(izredni dohodki) 17.408 (že knjiž. po ZR 96)
Planirano pokrivanje iz rezultata po ZR 1997
(rev. do 31. 12. 96) 35.904
Planirano pokrivanje iz rezultata po ZR 1998, 1999 in 2000 187.136
Skupaj iz dobička 263.426
Iz ustvarjenih rezerv nad 10% osnovnega kapitala 121.542
Iz revalorizacije ustvarjenih rezerv 74.571
Skupaj pokrivanje celotne revalorizirane izgube 459.539
Revalorizirana nepokrita izguba na dan 31. 12. 1996 419.153
Pokrita izguba v letu 1996 40.386

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996 in razporeditev dobička

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1996, dobiček v višini
3.673 tisoč SIT ostane nerazporejen in bo
namenjen za investicijsko porabo v letu
1997 za obnovo poslovnih enot.

6. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev ter seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa: razrešijo se člani zača-
snega nadzornega sveta.

V nadzorni svet se izvolijo predlagani
4 člani nadzornega sveta, predstavniki del-
ničarjev:

– Andrej Cunder,
– Darja Gabrovšek-Polajnar,
– Ludvik Leben,
– Anton Mohorič.
Skupščina se seznani z imenoma 2 čla-

nov, ki jih je izvolil svet delavcev.
7. Določitev višine sejnine za člane nad-

zornega sveta.
 Predlog sklepa: določi se sejnina v viši-

ni 200 DEM za člane nadzornega sveta in
300 DEM za predsednika nadzornega sveta
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije.

8. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov se za leto 1997 imenuje revi-
zijska družba P&S Revizija d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo v tajništvu na sede-
žu delniške družbe v Ljubljani, Slovenska
29, vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in oddani v enem tednu po
objavi tega sklica v tajništvu na sedežu del-
niške družbe v Ljubljani, Slovenska 29.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
na sedežu delniške družbe v Ljubljani, Slo-
venska 29 pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice najkasneje eno uro pred začetkom
skupščine zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne pol ure kasneje v istem prosto-
ru. Takrat bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Mladinska knjiga, Trgovina, d.d.,
začasna uprava

Št. 1101/112-97 Ob-3629

Uprava družbe sklicuje na podlagi točke
7.4. statuta družbe Rudis, d.d.

2. skupščino
delniške družbe Rudis, d.d., Trbovlje,

ki  bo  v  četrtek,  2.  oktobra  1997  ob
12. uri na sedežu družbe Trg revolucije 25b,
Trbovlje

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo: preštevalca
glasov, zapisnikar in imenuje notar.

2. Letno poročilo za leto 1996 z revizij-
skim mnenjem in mnenjem nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1996 v
predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe
statuta družbe v predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem sprememb po-
slovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe
poslovnika o delu skupščine v predloženem
besedilu.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje predlagani revizor.
Udeležba na skupščini: skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahk uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pri
upravi družbe pisno napovedali svojo ude-
ležbo na skupščini.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini je
potrebno deponirati pri upravi družbe naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe
najmanj eno uro pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisot-
nost in prevzeli gradivo, potrebno za glaso-
vanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom ali
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpoged v
tajništvu na sedežu družbe vsak delovnik od
9. do 12. ure. Na istem kraju je dostopno
tudi besedilo predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta družbe.

Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda družbi pisno sporočijo v sedmih dneh
od dneva objave sklica skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje na istem mestu eno uro kasne-
je. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Rudis, d.d., Trbovlje
uprava

Št. 36/97 Ob-3630

Začasna uprava družbe Domus, center
za dom, ustvarjalnost in svetovanje, d.d.,
Ljubljana, Slovenska cesta 17 sklicuje

I. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 30. 9. 1997 ob 12. uri

na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska ce-
sta 17.

I. Dnevni red:
1. Otvoritev  skupščine,  ugotovitev

sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine.
3. Poročilo o lastninskem preoblikova-

nju.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

lastninskem preoblikovanju.
4. Poročilo o poslovanju družbe v letu

1996 in program za leto 1997 in 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe za leto 1996 in program
za leto 1997.

5. Predlog delitve dobička oziroma po-
krivanje izgube za I. 1993, 1994, 1995 in
1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog deli-
tve dobička oziroma pokrivanje izgube za
leta 1993, 1994, 1995 in 1996.

6. Imenovanje nadzornega sveta podjet-
ja.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
nadzorni svet podjetja.

7. Določitev višine sejnine članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se višina sejni-
ne članom nadzornega sveta.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
II. Gradivo za skupščino je vsem delni-

čarjem na vpoged na sedežu družbe vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.

Pri glasovanju se upošteva stanje last-
ništva v delniški knjigi pri KDD na dan
23. 9. 1997.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo vsi del-
ničarji, ki do tri dni pred skupščino pisno
prijavijo svojo udeležbo oziroma predložijo
pisno pooblastilo za zastopanje upravi druž-
be.

Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo v sprejemni pisarni eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisi po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.

Če skupščine ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure.

Čez pol ure je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.

Domus–Center, d.d.
uprava

Ob-3648

Uprava družbe s soglasjem nadzornega
sveta delniške družbe Tem Čatež, d.d. na
podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe
sklicuje

tretjo skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 30. septembra 1997 ob 13. uri
na Čatežu v prostorih družbe (sejna soba),
Čatež 13, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine:
predsednika, dveh pretevalcev glasov ter no-
tarja.

2. Letno poročilo in rezultati poslovanja
za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo družbe za poslovno leto 1996.

Ugotovljena izguba za leto 1996 se po-
krije v naslednjih petih letih iz rezultatov
poslovanja družbe.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1997.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1996 se imenuje revizijska družba Au-
dit, d.o.o., Murska Sobota.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi poob-
laščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini in glasovanje je, da
delničarji najmanj tri dni pred sejo skupšči-
ne (to je do vključno 27. 9. 1997) prijavijo
družbi svojo udeležbo na skupščini, in sicer
pisno po pošti priporočeno ali po telefaksu.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu, in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih bodo pre-
jeli delničarji ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu
predloženo družbi.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne ob 14. uri na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem skli-
cu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Tem Čatež, d.d.,
uprava družbe

Ob-3642

Vabilo delničarjem Finmedie, d.d., Ljub-
ljana na

letno skupščino,
ki bo v torek, 30. septembra 1997 ob

14. uri na sedežu družbe Šmartinska 152,
Ljubljana (avla Blagovne borze).

Registracija udeležencev skupščine se bo
pričela 30 minut pred začetkom zasedanja.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Volitve organov skupščine.
3. Preizkus letnega poročila 1996.
4. Imenovanje revizorja za poslovno le-

to 1997.
5. Spremembe statuta družbe v točkah

9,28 in 9,38.
6. Razrešitev dveh članov nadzornega

sveta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: ugotovi se

sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda: izvolijo se

predsednik skupščine in dva preštevalca gla-
sov, seji bo prisostvoval vabljeni notar.

K 3. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo družbe za leto 1996 po pred-
logu uprave in mnenju nadzornega sveta, ki
postane sestavni del sklepa.

K 4. točki dnevnega reda: za revizorja za
poslovno leto 1997 se imenuje podjetje
P & S Revizija, d.o.o., Ljubljana.

K 5. točki dnevnega reda: sprejmejo se
spremembe staututa po predlogu uprave in
nadzornega sveta.

K 6. točki dnevnega reda: razrešita se
člana nadzornega sveta na lastno željo po
predlogu nadzornega sveta.

Pravico udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani
v delniški knjigi na dan 25. 9. 1997 in bodo
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ostali vpisani do konca zasedanja skup-
ščine.

Za uresničevanje glasovalnih pravic na
skupščini, lahko pooblastite poslovno spo-
sobno fizično osebo ali borzno-posredniško
družbo, da vas zastopa na skupščini. Poob-
lastilo za zastopanje izpolnite in podpišite
na obrazcu, ki ga bo vaš pooblaščenec od-
dal pred sejo skupščine. Delničarje – prav-
ne osebe zastopa na skupščini zastopnik ali
pooblaščenec, ki se mora izkazati s poobla-
stilom za zastopanje.

Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe
lastništva, davčno številko firme ali imena,
sedeža firme oziroma prebivališča, žiro ra-
čuna, občine bivanja,...) obvezno pisno ja-
vite  na  naslov  Centralna  klirinško  de-
potna  družba,  d.d.,  Ljubljana,  Trg  re-
publike  3.

Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim
redom in predlogom sprememb statuta, je
na razpolago na sedežu družbe (tajništvo)
vsak dan med 9. in 12. uro.

Finmedia, d.d.
uprava

Ob-3659

Uprava družbe Avtotehna d.d., na podla-
gi 59. člena statuta družbe sklicuje

9. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe

Avtotehna d.d.,
ki bo v sredo, dne 1. oktobra 1997 ob

14. uri v dvorani Forum, Dunajska c. 18,
Ljubljana, vhod pri Plesni šoli Urška.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine,
2. Sprejem letnega poročila:
– poročilo uprave Avtotehne d.d., o po-

slovanju družb skupine Avtotehna v letu
1996,

– poročilo nadzornega sveta Avtotehne
d.d.,

– konsolidirani letni obračun podjetij
skupine Avtotehne d.d. za leto 1996.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka Avtotehne d.d., za leto 1996.

4. Informacija o  poteku postopkov v
zvezi z ugotovitvami revizijskega organa
glede lastninjenja Avtotehne d.d., o pogojih
trgovanja z delnicami Avtotehne d.d. in o
drugih aktualnih vprašanjih ter sprejem
ustreznih ukrepov.

(Ad 1)
Sklep 1
V delovno predsedstvo 9. zasedanja

skupščine delničarjev Avtotehne d.d. se iz-
volijo poleg Štefana Krajnca, ki je predsed-
nik po funkciji kot predsednik nadzornega
sveta še:

– Marjan Kolenbrand – član,
– Saša Faganel Ilčenko – članica.
V verifikacijsko komisijo 9. zasedanja

skupščine delničarjev Avtotehne, d.d. se iz-
volijo:

– Polona Križaj – predsednica,
– Kapus Aleksander – član,
– Tome Michel – član.
(Ad 2)
Sklep 2
Sprejme se letno poročilo o poslovanju

družb skupine Avtotehna v letu 1996.
(Ad 3)

Sklep 3
Ugotovi se, da so v letu 1996 družbe sku-

pine Avtotehna po izvedeni konsolidaciji
ustvarile čisti dobiček v višini 416,273.000
SIT  (delež  skupine  Avtotehna).

Dobiček Avtotehne d.d. iz leta 1996 v
višini 571,489.421,69 SIT se v znesku
214,544.800 SIT razporedi za izplačilo divi-
dend delničarjem Avtotehne d.d., v znesku
356,944.621,69 SIT pa ostaja nerazporejen.

Gradivo  s  predlogi  sklepov  bo  na
vpogled v tajništvu uprave družbe na Ce-
lovški c. 175 od dneva objave sklica v
Uradnem listu RS dalje vsak dan med 8. in
14. uro.

Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu z 61. členom statuta
družbe, bo zasedanje skupščine istega dne
ob 15. uri na istem kraju.

V zvezi z zasedanjem skupščine in spre-
jemanjem odločitev na njej imajo delničarji
pravice v skladu z zakonom in statutom
družbe. V skladu s 303. členom zakona o
gospodarskih družbah imajo na tem zased-
naju skupščine glasovalno pravico tudi del-
ničarji, ki so imetniki prednostnih delnic in
sicer imajo po 1 glas za vsako delnico. Za
izvajanje teh prvic morajo delničarji pred-
ložiti pred zasedanjem skupščine originalno
pooblastilo, ki ga prejmejo na svoj naslov
po stanju v delniški knjigi na dan objave
sklica skupščine v Uradnem listu RS.

Avtotehna d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Ob-3683

Skladno s 43. členom statuta družbe Go-
ričane, Tovarna papirja Medvode, d.d., skli-
cujem

18. sejo skupščine
delniške družbe Goričane, Tovarna

papirja Medvode,
ki bo v petek, dne 26. septembra 1997 ob

12. uri v prostorih podjetja Goričane, d.d.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 17. seje skupščine

z dne 11. 4. 1997.
Predlog sklepa: potrdi se zapisnik

17. seje skupščine.
2. Dokapitalizacija družbe z neizplačan-

imi plačami v obdobju 1993–1995.
Predlog sklepa: potrdi se predlog nad-

zornega sveta o dokapitalizaciji družbe.
3. Imenovanje nadomestnega člana nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se predlog za ime-

novanje nadomestnega člana NS
4. Razno.
Člani skupščine naj na seji predložijo

pooblastilo.
Goričane, Tovarna papirja

Medvode, d.d.
direktor

Ob-3680

Na podlagi 5.6. točke statuta družbe Ži-
vila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Na-
klo, Cesta na Okroglo 3, sklicujem

3. skupščino
delniške družbe Živila Kranj, d.d.,
ki bo dne 7. 10. 1997 ob 10. uri v sejni

sobi na sedežu družbe v Naklem, Cesta na
Okroglo 3, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar-
ka po predlogu sklicatelja.

3. Sprememba stauta družbe.
Predlog  sklepa:  sprejme  se  3. spre-

memba  statuta  družbe  v  predlaganem
besedilu.

4. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe v letu
1996 skupaj z revizorjevim poročilom in
mnenjem nadzornega sveta.

5. Predlog razdelitve dobička za leto
1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razdelitev dobička za leto 1996 in predlaga-
na višina dividende.

Izplačilo dividend bo 2. 12. 1997. Do
dividend bodo upravičeni delničarji, ki bo-
do na dan objave sklica skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad

delnic v višini 10% osnovnega kapitala, t.j.
v višini 239,710.000 SIT. Sklad lastnih del-
nic se oblikuje iz prostih rezerv družbe v
višini 140,113.007 SIT in iz ustreznega dela
revalorizacijskega popravka prostih rezerv
v višini 99,596.993 SIT.

7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1997 se imenuje revizorska hiša Coo-
pers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

8. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-

ta se določi nagrada v višini 250.000 SIT
(bruto) na leto, za predsednika pa 400.000
SIT (bruto) na leto.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
predložen v pisni obliki, obrazložen in vlo-
žen v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B in C oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupščini. Pooblaščenci morajo prija-
vi priložiti tudi pisno pooblastilo.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Uprava družbe in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Navodilo za glasovanje
O 2. točki se glasuje z dvigom rok, o

ostalih točkah pa z glasovnicami.
Glasuje se lahko:
– z osebno udeležbo po predhodni prijavi,
– s pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati

poleg z zakonom določene vsebine še splo-
šne podatke (ime in priimek, naslov, EMŠO
oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in
pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi ude-
ležbe na skupščini.

Gradivo je na vpogled v pisarni pomož-
nika direktorja družbe za splošno področje
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na sedežu družbe v Naklem, Cesta na Okro-
glo 3, vse delovnike od 7. 9. 1997 do 6. 10.
1997 in sicer med 10. in 12. uro.

Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje naslednjega dne, t.j. 8. 10. 1997, ob
10. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Živila Kranj, trgovina in

gostinstvo, d.d., Naklo
uprava družbe

Razne objave

Št. 551-225/97 Ob-3618

Na podlagi 13. in 14. člena zakona o
lekarniški dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92)
objavlja Občina Rače-Fram

javni razpis
za opravljanje lekarniške dejavnosti na

podlagi koncesije
1. Predmet razpisa je opravljanje lekar-

niške dejavnosti na podlagi koncesije za ob-
močje Občine Rače-Fram.

2. Za opravljanje lekarniške dejavnosti
in pridobitev koncesije lahko kandidira po-
sameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– iz 14. člena zakona o lekarniški dejav-
nosti,

– zagotavlja poslovne prostore in opre-
mo, ki ustrezajo pogojem iz pravilnika o
pogojih za opravljanje lekarniške dejavno-
sti (Ur. l. RS, št. 37/92).

3. S kandidatom, ki bo izbran na razpisu,
bo sklenjena koncesijska pogodba o oprav-
ljanju lekarniške dejavnosti.

4. Koncesionar mora pričeti opravljati
koncesionirano javno službo najkasneje v
šestih mesecih od podelitve koncesije.

5. Koncesijo za opravljanje lekarniške
dejavnosti podeli z odločbo Občinski urad
občine Rače-Fram v soglasju z mini-
strstvom, pristojnim za zdravstvo, po po-
prejšnjem mnenju Lekarniške zbornice in
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije.

6. Vloga za podelitev koncesije (z zahte-
vanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev) je
treba vložiti v 20 dneh po objavi, na naslov:
Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, z oznako
“Za lekarniško dejavnost”. Odpiranje po-
nudb bo 24. septembra 1997 ob 9. uri v
prostorih občine.

7. Ponudniki bodo o izbiri koncesionarja
obveščeni v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb.

Občina Rače-Fram

Št. 033-34/97 Ob-3660

Občina Gorišnica na podlagi sklepa 23.
redne seje sveta z dne 6. 12. 1996 objavlja

javni razpis
za oddajo komunalno urejenega

stavbnega zemljišča
za gradnjo poslovno stanovanjskega ob-

jekta

zemljišče s parc. št. 388/3.
Skupna velikost oddanega zemljišča zna-

ša 900 m2.
Pogoje razpisa ponudniki dvignejo na

Občini Gorišnica, Gorišnica 54, v roku
10 dni od objave.

Ponudniki morajo svojo pisno ponudbo
vložiti ali poslati priporočeno najkasneje v
20 dneh od objave razpisa na naslov: Obči-
na Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica.
Prijava se odda ali pošlje v zaprti kuverti s
pripisom: “Za javni razpis poslovno - stano-
vanjski objekt“.

K prijavi mora biti priloženo:
– idejno programske zasnove objekta,
– izpisek iz sodnega registra o registra-

ciji podjetja oziroma potrdilo o držav-
ljanstvu,

– bonitetni obrazci.
Občina Gorišnica

Št. 321-06-194/97 Ob-3610

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Dunajska 56 - 58, objavlja na podlagi
1. člena uredbe o uvedbi finančnih inter-
vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane (Ur. l. RS, št. 42/97 in
49/97)

javni razpis
za dodelitev subvencije za spodbujanje

usposabljanja pašnikov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za usposobitev novih in za
popolno obnovo 10 let in več starih pašni-
kov.

Za pašnik po tem razpisu se smatra kme-
tijsko in del gozdnih zemljišč, kjer se izvaja
nadzorovana paša živali.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebi-
vališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji
in izpolnjujejo pogoje, določene s tem raz-
pisom.

Prijave za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu oziroma njihovi
pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov
račun.

3. Sredstva iz naslova subvencij za ob-
novo in urejanje pašnikov bo MKGP razde-
lilo do višine, ki bo določena z zakonom o
proračunu Republike Slovenije za leto 1997.
Sredstva bodo upravičenci koristili na pod-
lagi sklenjenih pogodb.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Kriteriji za določitev višine subvenci-

je so:
a) Za pašnike na gorsko višinskem in

kraškem območju ter na območju strmih
kmetij znaša višina podpore 50 točk/ha ure-
jenega pašnika.

b) Za pašnike na gričevnato hribovitem
območju in drugih območjih z omejenimi
naravnimi dejavniki za kmetijstvo znaša vi-
šina podpore 40 točk/ha urejenega pašnika.

c) Za pašnike v nižinskem območju zna-
ša višina podpore 30 točk/ha urejenega pa-
šnika.

2. V primeru uveljavitve sredstev za ure-
janje pašnikov iz namena investicij (agro-
melioracij) in podpore za planinsko pašo ni

mogoče za isti pašnik uveljaviti še subven-
cije za ureditev in popolno obnovo pašni-
kov.

3. Predvidena   vrednost   točke   je
1.500 SIT za leto 1997. Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano bo vrednost
točke uskladilo glede na razpoložljiva sred-
stva in število vlog.

4. Pogoji za pašnike v gorsko višinskem
in kraškem območju ter strme kmetije:

a) Lokacija pašnika je po kategorizaciji
razvrščena v navedeno območje;

b) Najmanjša skupna velikost pašnikov
je 2,5 ha, največja pa 30 ha;

c) Najmanjša   obtežba   pašnika   je
0,7 GVŽ/ha, največja pa 2,5 GVŽ/ha.

5. Pogoji za pašnike na gričevnato hri-
bovitem območju in na območju z omejeni-
mi dejavniki:

a) Lokacija pašnika je s kategorizacijo
razvrščena v navedeno območje;

b) Najmanjša skupna velikost pašnikov
je 2,5 ha, največja pa 30 ha;

c) Najmanjša   obtežba   pašnika   je
0,7 GVŽ/ha, največja pa 2,5 GVŽ/ha.

6. Pogoji za pašnike v nižinskem območju:
a) Lokacija pašnika je s kategorizacijo

razvrščena v navedeno območje;
b) Najmanjša skupna velikost pašnikov

je 2,5 ha, največja pa 30 ha;
c) Najmanjša obtežba je 1,5 GVŽ /ha,

največja pa 2,5 GVŽ/ha.
III. Prijava na razpis
Prijave za dodelitev subvencije z vsemi

zahtevanimi prilogami je treba poslati naj-
kasneje do 30. septembra 1997 na Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56 - 58, Ljubljana, s pripisom
za razpis za dodelitev subvencije za spod-
bujanje usposabljanja pašnikov.

IV. Način vlaganja zahtevkov
1. Prijava se vloži na predpisanem obraz-

cu št. 1, ki je sestavni del tega razpisa.
2. Prijavi je treba priložiti:
a) Izjavo prosilca, da je pašnik urejen in

da je v uporabi v skladu z načrtom Kmetij-
ske svetovalne službe.

b) Načrt pašnika s tehničnimi rešitvami,
popisom del in materiala, opisom tehnolo-
gije paše ter skico pašnika na mapni kopiji v
merilu 1:2880, ki ga izdela Kmetijska sve-
tovalna služba.

c) Zemljiško knjižni izpisek, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev in posestni list
oziroma najemno pogodbo za najmanj 10
let, v primeru, da vlagatelj ni lastnik zem-
ljišča in soglasje lastnika zemljišča, da se
lahko uredi na tem zemljišču pašnik.

d) Pooblastilo upravičenca vlagatelju
zahtevka, da jih zastopa v njihovem imenu.

e) Za pašnike, ki posegajo tudi na gozd-
na zemljišča je potrebno priložiti potrdilo,
da je pašnik izdelan v skladu z gozdnogoji-
tvenim načrtom.

3. Prednost pri dodeljevanju sredstev bo-
do imeli vlagatelji, ki:

a) So na novo uredili pašnik;
b) So uredili pašnik, katerega uporablja

večje število koristnikov.
c) So uredili pašnike na težjih območjih

(točka a) podtočke 1. točke II).
V. Obravnava vlog po končanem razpisu
1. Vloge bo obravnavala razpisna komi-

sija, ki jo imenuje minister pristojen za kme-
tijstvo.
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2. Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.

3. Upravičenci, katerim sredstva ne bo-
do dodeljena, bodo prejeli sklep v roku 90
dni po izteku razpisnega roka.

4. Prepozno  prispele  in  nepopolne
vloge  se  zavržejo,  neutemeljene  pa  za-
vrnejo.

6. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom se lahko dobijo na MKGP, Sektor za

CRPOV, na tel. 061/178-91-28, vsak delov-
ni dan od 9. do 10. ure.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ljubljana

Obrazec št. 1: Podatki o vlagatelju in nalo�bi                     

1. Izponi in potrd i vlagatelj:

        Firma oz. ime in pr iimek:________________________________________________
        Nas lov (ulica, hišna št., pošta, poštna št.) :___________________________________
        ROS oz. EMŠO:_____________št. � iro raèuna:______________________________
        Davèna št.:__________________        

Datum vlo ge:

PODATKI O ZE MLJIŠÈU (k i je predmet te nalo�be):
Upravna enota:________________________ Obè ina:_____________________________
Velikost:_____ ha
Lastn ištvo:         Predku ltura:                   Kategorizacija obmoè ja:
G lastno             G pašnik    G  njiva        G  gorskov iš insko         G grièevnatohribovito 
G zakup             G travnik   G  ostalo       G  kraško                       G z omejenimi dejavniki   
                                                                  G  strme kmetije           G ni� insko 
Ustrezno oznaè ite!

PODATKI O PAŠNI � IVINI:
štev ilo krav _______ štev ilo te lic________  število ovac______ število konj_______ 
štev ilo MP G_______ štev ilo koz________   štev ilo �rebet_____ število telet_______ 
štev ilo damjakov_______                *obremenitev površin znaša __________ GV� /ha

PODATKI O NALO�BI:
Naèrt št ._____________; Izde lova lec:__________________________________________ 
Pašnik:          G  nov                 G  šir itev             G  obnova
Skupno štev ilo toèk, kot to do loèa toèke II:_____________________________
        
Podpis in � ig vlagate lja** :___________________________
Podpis vla gate lja*** :_______________________________

*K oef icient i za preraèunavanje v GV� : 
gove do stare jše od e nega leta =  0,5 GV� krave = 1 GV� dam jaki = 0,15 GV�

gove do mla jše od enega leta  =  0,25 GV� konj i =1 GV� �rebeta = 0,4 GV�
drobnica (ovce, koze ) = 0,1 GV� jagn jeta in k ozlièki = 0,05 GV�

**   Èe je vlagatel j pravna oseba  
*** Èe je vlagatel j fizièna oseba

___________________________________________________________________________

2. Izpolni in potrd i upravièenec:

2.1 Pašnik je urejen in se uporablja v sk ladu z naèrtom Kmetijske svetova lne slu�be.

2.1 Pooblašèam _____________________________________, da v mojem imenu uveljav lja  
     subvencijo za ureditev oziroma popolno obnovo pašnika.

V_____________, dne _______1997          Podpis upravièenca :________________________
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Št. 04-241-97 Ob-3620

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija, Štefanova 15, Ljubljana objavlja v skla-
du s pogodbo o izvajanju dela programa
“Usposabljanje in razvoj kadrov”, sklenje-
no 30. 8. 1995 med Ministrstvom za zna-
nost in tehnologijo Republike Slovenije in
Slovensko znanstveno fundacijo, in na pod-
lagi pravilnika o dodeljevanju štipendij in
drugih oblik denarnih pomoči Ministrstva
za znanost in tehnologijo (Ur. l. RS, št.
73/94)

javni razpis
za dodelitev štipendij in drugih oblik

denarnih pomoči za podiplomski študij v
Republiki Sloveniji v študijskem letu

1997/98
Ustanova Slovenska znanstvena funda-

cija dodeljuje štipendije in druge oblike de-
narnih pomoči z namenom spodbujati kako-
vostno izobraževanje bodočih raziskovalnih
kadrov na vseh znanstvenih področjih v Re-
publiki Sloveniji. Na razpis se lahko prija-
vijo državljani Republike Slovenije ali Slo-
venci brez slovenskega državljanstva, ki iz-
polnjujejo navedene pogoje in soglašajo z
merili za oblikovanje prednostne liste prija-
viteljev. Za navedene štipendije in druge
oblike denarnih pomoči ne morejo kandidi-
rati mladi raziskovalci, ki jih financira Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije (sklep Znanstvenega sveta
ustanove Slovenske znanstvene fundacije z
dne 13. 3. 1996).

1. Štipendije za podiplomski študij
Štipendije se podelijo:
– za specializacijo največ do dveh let;
– za magisterij največ do dveh let in pol;
– za doktorat po magisteriju največ do

dveh let in pol;
– za enovit doktorski študij največ do

štirih let.
Štipendistom lahko ustanova Slovenska

znanstvena fundacija sofinancira stroške po-
kojninskega zavarovanja za ožji obseg pra-
vic ter največ do 70% stroškov šolnine.

Prijavitelji lahko kandidirajo za štipen-
dijo za podiplomski študij, če imajo visoko
strokovno izobrazbo oziroma bodo do za-
četka študijskega leta 1997/98 dosegli viso-
ko strokovno izobrazbo, status rednega po-
diplomskega študenta, in povprečno oceno
dodiplomskega študija najmanj osem ter ob
začetku podiplomskega študija praviloma
niso starejši od 28 let. Prijavitelji predložijo
program podiplomskega študija in program
vključevanja v raziskovalno delo s podpi-
som mentorja, ki je vodja raziskovalnega
projekta, (so)financiranega pri Ministrstvu
za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije.

Prijavitelji predložijo izpolnjen prijavni
obrazec in naslednje priloge:

– potrdilo o opravljenih izpitih dodi-
plomskega študija,

– potrdilo o diplomi oziroma izjavo kan-
didata o zagovoru diplomske naloge pred
začetkom podiplomskega študija,

– priporočilo fakultetnega profesorja
ustrezne stroke,

– program podiplomskega študija, ki ga
izda visokošolska organizacija,

– program vključevanja v raziskovalno
delo s podpisom mentorja,

– potrdilo o vpisu na podiplomski študij
oziroma potrdilo o evidenčnem vpisu,

– potrdilo visokošolske organizacije o vi-
šini šolnine,

– izjavo prijavitelja, da ni v rednem de-
lovnem razmerju, oziroma fotokopijo de-
lovne knjižice,

– biografijo z bibliografijo,
– potrdilo o državljanstvu.
2. Sofinanciranje šolnin ter prijave in za-

govora magistrske ali doktorske naloge
Prijavitelji lahko kandidirajo za sofinan-

ciranje šolnine za podiplomski študij ter za
sofinanciranje prijave in zagovora magistr-
ske ali doktorske naloge. Ustanova Sloven-
ska znanstvena fundacija bo sofinancirala
največ do 50% uradno določenih stroškov
podiplomskega študija.

Prijavitelji predložijo izpolnjen prijavni
obrazec in naslednje priloge:

– potrdilo o opravljenih izpitih dodi-
plomskega študija,

– potrdilo o diplomi ali izjavo kandidata
o zagovoru diplomske naloge pred začet-
kom podiplomskega študija in potrdilo o
najvišji doseženi stopnji izobrazbe,

– program podiplomskega študija, ki ga
izda visokošolska organizacija, oziroma
opis teme za magistrsko ali doktorsko nalo-
go,

– program vključevanja v raziskovalno
delo s podpisom mentorja,

– potrdilo o vpisu na podiplomski študij
ali potrdilo o evidenčnem vpisu oziroma
potrdilo o prijavi magisterija ali doktorata
znanosti,

– potrdilo visokošolske organizacije o vi-
šini šolnine oziroma o višini stroškov za
zagovor magisterija ali doktorata znanosti,

– potrdilo o opravljenih obveznostih po-
diplomskega študija in potrdilo o deležu že
plačanih stroškov podiplomskega študija
(Predložijo prijavitelji, ki so že opravili del
obveznosti podiplomskega študija.),

– izjavo delodajalca o sofinanciranju ozi-
roma o nesofinanciranju podiplomskega štu-
dija (Predložijo prijavitelji, ki so v rednem
delovnem razmerju.),

– izjave o sofinanciranju podiplomskega
študija drugih sofinancerjev (Predložijo ti-
sti prijavitelji, ki jim podiplomski študij so-
financirajo drugi sofinancerji.),

– biografijo z bibliografijo,
– potrdilo o državljanstvu.
Komisija, ki jo bo imenoval Znanstveni

svet ustanove Slovenske znanstvene funda-
cije, bo pri oceni prijav smiselno upoštevala
naslednja merila:

– povprečna ocena dodiplomskega štu-
dija,

– starost prijavitelja (prednost imajo
mlajši prijavitelji),

– tehtnost priporočil.
Prijave sprejema ustanova Slovenska

znanstvena fundacija, Ljubljana, Štefanova
15, na predpisanih obrazcih s celotno doku-
mentacijo. Obrazci za prijavo z navodili so
na voljo na sedežu ustanove.

Dodatne informacije dobijo prijavitelji
osebno ali po telefonu 061/126-35-90 pri
Almiri Bremec vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

Prijave bodo obravnavane po zaključku
razpisa. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
v roku enega meseca po poteku razpisnega

roka. Prijave, ki ne bodo v skladu z zahteva-
nimi pogoji in navodili, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka.

Razpis traja do 3. 10. 1997.
Znanstveni svet ustanove

Slovenske znanstvene fundacije

Št. 4791/97 Ob-3644

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Re-
publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu
sklad), Dunajska cesta 58, Ljubljana, objavlja

prodajo lesa na panju
Lokacije in obseg del:
Posek drevja
– posek 478 dreves v gospodarski enoti

Žalec, v odsekih 412 D, 412 H, 420 M ter
433;

– dreves v gospodarski enoti Vojnik, v
odsekih 401 B, ter 402 A.

Izvedba gozdnogojitvenih del v gozdno-
gospodarski enoti Žalec, in sicer:

– v odseku 420 M: 0,40 ha obžetve mlad-
ja ter 2,50 ha priprave sestoja za obnovo;

– v odseku 433: 2 ha nege gošče.
1. Zbiranje ponudb se vrši na podlagi

zakona o javnih naročilih.
2. Ponudbe se izdelajo na obrazcih, ki

jih ponudniki dvignejo na sedežu sklada v
Ljubljani. Ponudbi morajo biti priloženi do-
kumenti, ki so navedeni na obrazcih.

3. Pojasnila k razpisni dokumentaciji lah-
ko dobite do izteka roka v gozdarskem sek-
torju sklada, Dunajska c. 58, Ljubljana, tel.
061/1361-224.

4. Osnove in pogoji za izdelavo ponud-
be;

Ponudnik ne more istočasno nastopati v
ponudbi drugega izvajalca za isti predmet
razpisa.

Ponudnik mora biti usposobljen za iz-
vedbo del v gozdovih kot so: posek, spravi-
lo in odkup lesa ter izvedbo gojitvenih in
varstvenih del;

Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku ter dokazilo o

registraciji ponudnika za izbrano vrsto del,
– ponudbene cene dnin gozdnih delav-

cev ter strojev in cenik gozdnih lesnih sorti-
mentov na kamionski cesti;

Ponudbene cene morajo zajemati vse da-
jatve, vključno s prometnim davkom, tako
da prodajalec kupcu ne plačuje nobenih do-
datnih stroškov;

Ponudnik mora imeti urejene morebitne
finančne obveznosti, ki izvirajo iz drugih
pogodb med ponudnikom in skladom;

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti
obrazec Bon 2, samostojni podjetnik pa bi-
lanco stanja in uspeha za leto 1996;

Ponudnik mora navesti plačilne roke za
odkup lesa na panju;

Ponudnik mora dati garancijo za zavaro-
vanje plačila (akceptni nalog, bančna ga-
rancija...);

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki
jih določa pravilnik o minimalnih pogojih
za izvajanje del v gozdovih (Ur. l. RS, št.
30/93).

Interesenti morajo v roku za oddajo po-
nudb vplačati varščino v višini 5 odstotkov
ponujene cene, na žiro račun Sklada kmetij-
skih zemljišč in gozdov RS, št.:
50102-603-44803 s sklicevanjem na št. 999
– varščina za razpis GS 2/97. Ponudb, ki ne
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bodo vsebovale dokazila o vplačani varšči-
ni, prodajalec ne bo upošteval. Ponudnikom,
ki ne bodo uspeli bo znesek brezobrestno
vrnjen v 5 dneh po izbiri. V primeru, da se
izbrani izvajalec ne drži sklenjene pogodbe,
sklad varščino zadrži.

5. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo, mo-
rajo prispeti v 15 dneh po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Ponudba se odda v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo del v gozdovih  - Žalec” na
naslov sklada.

6. Komisijsko odpiranje ponudb bo dan
po izteku roka za oddajo razpisa ob 10. uri v
sejni sobi sklada.

7. Kriteriji za izbiro ponudnika so:
– ponudbena cena,
– zavarovanje plačila in plačilni roki,
– kvaliteta izvajanja del.
8. Naročnik bo o izbiri obvestil vse po-

nudnike v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Ob-3645

1. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu
sklad), Dunajska c. 58, Ljubljana, tel.
061/1361-224, objavlja

razpis
za evidentiranje izvajalcev del v

gozdovih
Izvajalce evidentiramo za naslednje vr-

ste gozdarskih del:
– odkup lesa na panju,
– izvedba gojitvenih in varstvenih del,
– gradnja in vzdrževanje gozdne infra-

strukture.
2. Zbiranje ponudb se vrši na podlagi

zakona o javnih naročilih.
3. Ponudbe se izdelajo na obrazcih, ki

jih ponudniki dvignejo na sedežu sklada v
Ljubljani.

4. Pojasnila k razpisni dokumentaciji do-
bite v gozdarskem sektorju sklada.

5. Osnove in pogoji za izdelavo ponudbe
Ponudnik ne more istočasno nastopati v

ponudbi drugega izvajalca za isti predmet
razpisa.

Ponudnik mora opravljati večino del v
gozdovih najmanj pa posek, spravilo in od-
kup lesa ter izvedbo gojitvenih in varstve-
nih del.

Ponudba mora vsebovati:
– podatke  o  ponudniku  ter  dokazilo  o

registraciji  ponudnika  za  izbrano  vrsto del,
– ponudbene cene dnin gozdnih delav-

cev ter strojev in cenik lesnih sortimentov
na kamionski cesti.

Ponudbene cene morajo zajemati vse da-
jatve, vključno s prometnim davkom, tako
da prodajalec kupcu ne plačuje nobenih do-
datnih stroškov.

Ponudnik mora imeti urejene morebitne
finančne obveznosti, ki izvirajo iz drugih
pogodb med ponudnikom in skladom.

Podjetja morajo v ponudbi predložiti
obrazec Bon 2, samostojni podjetnik pa bi-
lanco stanja in uspeha za leto 1996.

Ponudnik mora navesti plačilne roke za
odkup lesa na panju oziroma opravljene sto-
ritve.

Ponudnik mora dati garancijo za zavaro-
vanje plačila (akceptni nalog, bančna ga-
rancija).

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki
jih določa pravilnik o minimalnih pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v
gozdovih.

Veljavnost ponudbe je 6 mesecev.

6. Ponudnik mora podpisano in pravilno
opremljeno ponudbo z vso zahtevano doku-
mentacijo oddati v roku 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS. Ponudba se odda v zaprti
ovojnici z oznako: “Ponudba za evidentira-
nje izvajalcev del v gozdovih” – na  naslov
Sklad  kmetijskih  zemljišč  in  gozdov  RS,
Dunajska  c.  58,  1000 Ljubljana.

7. Komisijsko odpiranje ponudb bo dan
po izteku roka za oddajo ponudb na sedežu
skalda, Dunajska c. 58, ob 10. uri.

8. Izločilni  kriteriji  za  izbiro  ponud-
nika so:

– ponudbena cena,
– zavarovanje plačila in plačilni roki,

– kvaliteta izvajanja del.

9. V primerih, kjer zaradi določenega ro-
ka izvedbe ni mogoče izpeljati javnega raz-
pisa (nujne sečnje, gojitvena ter varstvena
dela), bo sklad najugodnejšega ponudnika
izbral na podlagi kalkulacij, ki temeljijo na
podlagi kalkulacij Gozdarskega inštituta in
odredbi o financiranju in sofinanciranju vla-
ganj v gozdove iz sredstev proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 58/94) ter
ponudbenih cen dnin gozdnih delavcev,
spravilnih sredstev in ponudnikovega ceni-
ka gozdnih lesnih sortimentov na kamion-
ski cesti. Sklad bo za vsako gozdnogospo-
darsko območje izbral najugodnejšega po-
nudnika na podlagi kalkulacije, ki je opisa-
na na obrazcih, ki jih ponudniki dvignejo na
sedežu sklada.

V primerih, kjer bodo roki za izvedbo
del daljši, bo sklad poslal ponudbe vsem
evidentiranim in izbranim ponudnikom ter
izpeljal izbiro najugodnejšega ponudnika
kot to določajo ustrezni predpisi.

10. Naročnik bo o izbiri ponudnikov ob-
vestil vse ponudnike v roku 15 dni od odpi-
ranja ponudb.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije

Ob-3647

Integral Prevozi, turizem, prodaja vozil
in sevisi d.d., Jesenice, Titova 67 objavlja

prodajo
z zbiranjem ponudb

za  naslednje  nepremičnine  v  poslovni
stavbi  na  Borovški  cesti  92  v  Kranjski gori:

1. trgovski lokal v pritličju (98,75 m2),
2. garažni boksi z garderobo v kleti

(93,63 m2),

s pripadajočim funkcionalnim zem-
ljiščem.

Informacije so na voljo po telefonu
064/862-600 (Piciga) vsak delovnik od 8.
do 10. ure.

Ogled je možen po predhodnem dogo-
voru.

Ponudniki naj ponudbe pošljejo do
10. 9. 1997.

Ponujeno bo prodano najugodnejšemu
ponudniku. Prodajalec si pridržuje pravico
odstopiti od ponudbe.

Integral, d.d., Jesenice

Ob-3613

Hmezad banka, d.d., v skladu s svojim
statutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Hmezad banke, d.d.,

Žalec
Prodajalec: Hohnjec Zlatko, Žibernik 28,

Rogaška Slatina.
Predmet  prodaje:  33  delnic  I.  emisije

in  7  delnic  III.  emisije  Hmezad  banke,
d.d.,  Žalec,  po  ceni  14.000 SIT  za
delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z
določili statuta delničarji Hmezad banke,
d.d. imetniki delnic na ime, ki s pismenim
sporočilom  izjavijo,  da  sprejmejo  po-
nudbo.

Ponudba veže ponudnika 30 dni od dne-
va predaje ponudbe. Po preteku roka bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene osta-
lim kupcem.

Ponudbe zbira Hmezad banka, d.d., Ža-
lec, Hmeljarska 3, Žalec.

Hmezad Banka, d.d., Žalec

Št. 980-SG/97-3221 Ob-3614

Banka Celje d.d., Celje, preklicuje štam-
piljko pravokotne oblike: na štampiljki je
znak, ki je sestavljen iz dveh stiliziranih pol-
krogov, ki simbolizirata črki C in B oziroma
kovanec in napis Banka Celje v stilizirani
pisavi univers black, pod črto je številka 8.

Ob-3615

Obreza Sabina, Ulica Metoda Mikuža 4,
Ljubljana preklicuje delavsko knjižnico na
ime  Obreza Slavko, roj. 24. 6. 1967 izdano
v Občini Cerknica.

Abaz Dževat, Postojnska 23, Ljubljana,
preklicuje original prglasitveni list, opr. št.
28-2400/96, izdala Občina Ljubljana, izpo-
stava Vič. s-52182

Caki d.o.o., Cesta na Bokalce 32, Ljub-
ljana, preklicuje delovno dovoljenje, št.
42411432/97, izdal Repub. zavod za zapo-
slovanje 22. 7. 1997 na ime Vrdoljak Vera.
s-52025

Juhant Milan, Vir Zoisova 6, Domžale,
preklicuje original priglasitveni list, št.
06-1342/94, izdala Občina Domžale dne
30. 12. 1994. s-52202

Pleško Jože, Pot čez gmajno 7, Ljublja-
na, preklicuje original priglasitveni list, iz-
dala Občina Ljubljana-Vič. s-52158

Sazonov Oleg, Cesta na Mele 10, Bre-
zovica, preklicuje priglasitveni list opr. št.
60-0279/94, matična št. reg. 5202041, da-
tum 1. 6. 1994, za dejavnost – gradbene
storitve: zidarstvo, polaganje ploščic in po-
laganje umetnega kamna. s-52235

Strehovec Franc, Gora pri Komendi 10,
Komenda, preklicuje vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, št. 2902. s-52067

Šolski Center Velenje, Trg mladosti 3,
Velenje,  preklicuje  spričevalo  3.  letnika
rudarjev,  izdano  v  šolskem  letu  1949/50
na ime Robida Peter, roj. 2. 9. 1933. g-52248
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Alagić Ajša, Cesta M. Tita 1 a, Jesenice,
potni list št. AA 490498. p-52054

Antolovič Anja, Pohorska 4, Celje, potni
list št. BA 156795. g-54025

Avdijević David, Kettejeva 2, Maribor,
potni list št. BA 283476. p-52059

Babič Marko, Zlato polje 3, Kranj, potni
list št. AA 647999, izdala UE Kranj. s-52280

Bajc Uroš, Cvetlična ul. 22, Šempeter
pri G., potni list št. AA 152924. g-52220

Baligač Jožef, Cvetkova 19, Murska So-
bota, potni list št. BA 114533. p-52074

Bačar Uroš, Radizel Čebelarska 14, Ore-
hova vas, potni list št. BA 293665. p-52096

Benčič Stojan, Na Gorici 9, Hrpelje, pot-
ni list št. AA 430628. p-52062

Benčič Stojan, Na Gorici 9, Hrpelje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 050432.
p-52063

Beovič Bogdan, Stantetova 6, Velenje,
potni list št. BA 430156. p-52094

Bezjak Dragica, Kajuhova 34 a, Ljublja-
na, potni list št. AA 823170. s-52060

Bletgen Klavdija, Vrba 35, Žirovnica
64274, potni list št. BA 534895, izdala UE
Jesenice. p-52067

Bogataj Rok, Poljanska 13, Ljubljana,
potni list št. AA 459153. s-52128

Bola Jože, Novi dom 62, Trbovlje, potni
list št. AA 921414. s-52059

Brdnik Angela, Loče 94, Loče pri Polj-
čanah, potni list št. BA 009045. p-52092

Britovšek Betka, Gaberke 303, Šoštanj,
potni list št. BA 430088, izdala UE Velenje.
p-52075

Cebe Irena, Lovska 67, Maribor, potni
list št. AA 241703. p-52116

Ceglar Nežka Ana, Spominska 17, Ce-
lje, potni list št. BA 611731. g-52119

Celin Đuro, Štihova 25, Ljubljana, potni
list št. AA 172936. s-52123

Celin Justina, Štihova 25, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 172937. s-52122

Cerovšek Suzana, Golovec 11, Trbovlje,
potni list št. AA 741684. s-52303

Cvet Srečko, Marjekova pot 23, Ljublja-
na, potni list št. BA 124876. s-52106

Cvetko Stanislav, Sela pri Dobovi 55,
Dobova, potni list št. AA 35852, izdala UE
Brežice. p-52078

Dobravc Aleksander, Gradnikova 137,
Radovljica, potni list št. AA 904639, izdala
UE Radovljica. g-52118

Dovč Igor, Ul. pregnancev 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 534948. s-52063

Drole Jasmina, Žagarjeva 3, Tolmin, pot-
ni list št. BA 270231. p-52121

Eleršič Rozalija, Bilje 117, Renče, ma-
loobmejno prepustnico AI 43769, izdala UE
Nova Gorica. g-52110

Erhatič Alojz, Generala Levičnika 12 d,
Koper, potni list št. BA 401039. g-52120

Ficko Klaudija, Slovenska ulica 5, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 080850.
p-52129

Fon Vojko, Solkan Pirjevčeva 1, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
19642. g-52266

Forte Janez, Prvomajska 4, Litija, potni
list št. AA 416038. s-52172

Furlan Luka, Vipavska 14/a, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 842313. g-52115

Gabor Peter, Mlajtinci 22, Moravske To-
plice, potni list št. AA 328742. p-52038

Gajić Rada, Ulica Janeza Puharja 2,
Kranj, potni list št. BA 280470, izdala UE
Kranj. g-52267

Gjoerek Anton, Lendavska 17 a, Murska
Sobota, potni list št. AA 55072. p-52032

Glaser Tanja, Borovci 50, Dornava, pot-
ni list št. AA 990823. g-52166

Grah Karel, Lendavska 17 a, Murska So-
bota, potni list št. AA 700304. p-52025

Granda Sabina, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, potni list št. AA 972509. s-52183

Gregorič Nataša, Depala vas 68, Domža-
le, potni list št. BA 686655. s-52136

Gregorič-Božič Andreja, Jagodje 63, Izo-
la, potni list št. AA 515367. p-52047

Grilj Jožica, Gornji Zemon 51, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 585303. g-52221

Gruenfeld Vera, Masarykova 34, Ljub-
ljana, potni list št. AA 871889. s-52224

Grušovnik Mojca, Začret 42, Škofja vas,
potni list št. BA 156856. g-52114

Grčar Igor, Levstikova 9, Zagorje, potni
list št. BA 255454. p-52068

Hribar David, Kamni vrh 2/a, Gabrovka,
potni list št. AA 952922, izdala UE Litija.
s-52035

Hudobivnik Janez, Zasavska 52, Kranj,
potni list št. AA 708368, izdala UE Kranj.
p-52076

Hvala Damjan, Alojza Travna 28, Jese-
nice, potni list št. AA 907103. p-52100

Hvala  Stanislav,  Kidričeva  16 b,  No-
va  Gorica,  potni  list  št.  AA 887654.
g-52214

Ipša Darko, Dijaška 6, Murska Sobota,
potni list št. AA 941256. p-52037

Ivanuša Andrej, Sp. Senica 20 b, Med-
vode, potni list št. BA 557841. s-52055

Janžekovič Bernardka, Gaj nad Maribo-
rom 1, Zgornja Kungota, potni list št. BA
372951. p-52106

Joras Tim Aleksander, Lucija Kajuhova
11, Portorož, potni list št. BA 575015.
g-52213

Juteršek Marko, Bevkova 10, Dob, potni
list št. BA 213274, izdala UE Domžale.
s-52175

Kalan Janez, Zasip Sebenje 38, Bled,
potni list št. AA 904592. p-52105

Kavčič Ivan, Male Češnjice 17, Šentvid
pri Stični, potni list št. AA 992348. s-52212

Kavčič Stanislav, Predgriže 10, Črni Vrh
nad Idrijo, potni list št. AA 78988. p-52055

Klaut Egon, Cvetlična 38, Šempeter pri
G., maloobmejno prepustnico, št. AI
074328. g-52268

Klemenc Maksimiljan, Podljubelj 287,
Tržič, potni list št. AA 726474. p-52041

Knez-Šterbenc Zvezdana, Trubarjeva 59
a, Celje, potni list št. AA 750685. g-52044

Kobilca Gorazd, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, potni list št. AA 92902. s-52242

Kolar David, Janežičeva 25, Ljubljana,
potni list št. BA 587555. s-52185

Komatar Mojca, Cerklje ob Krki 29, Bre-
žice, potni list št. BA 269598. p-52046

Konečnik Aleksander, Šaleška cesta 19,
Velenje, potni list št. BA 137327. p-52089

Kostanjevec Pavla, Bilečanska 2, Ljub-
ljana, potni list št. AA 532156. s-52061

Kotnik Marko, Borje 7, Zagorje, potni
list št. BA 573976. p-52077

Kovač Simon, Vrečkova 9, Kranj, potni
list št. AA 925818, izdala UE Kranj. s-52157

Košak Miha, Ob Sotočju 14, Ljubljana,
potni list št. AA 464165. s-52307

Križman Vanda, Šarhova 30, Ljubljana,
potni list št. BA 238429. s-52105

Kuzmič Helena, Lendavska 25, Murska
Sobota, potni list št. BA 541850. p-52027

Kuzmič Simon, Lendavska 25, Murska
Sobota, potni list št. AA 466061. p-52026

Majerhold Bernarda, Šentjanž 21, Reči-
ca ob Savinji, potni list št. AA 607255, iz-
dala UE Mozirje. g-52121

Makuc Livijo, Prekomorskih brigad 23,
Šempeter pri G., potni list št. AA 780123.
g-52113

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Matelič Peter, Jevšček 9 a, Kobarid, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 10139.
p-52017

Mauri Marija, Seniški breg 27, Ročinj,
potni list št. AA 086775. g-52219

Midžan Himzo, Cesta maršala Tita 2 a,
Jesenice, potni list št. AA 490262. p-52113

Mihelj Erika, Lavričeva cesta 7, Aj-
dovščina, potni list št. BA 216414. g-52265

Mićanović Stojanka, Vidovdanska 9,
Ljubljana, potni list št. BA 197023. s-52180

Mlinar Dominik, Podjelše 6, Kamnik,
potni list št. BA 329159. s-52190

Mohorko Gregor, Šalek 95, Velenje, pot-
ni list št. AA 137776. p-52102

Mrjasec Cerar Frančiška, Višnarjeva 6,
Medvode, potni list št. AA 316087. s-52245

Munih Marko, Kozaršče 14c, Tolmin,
potni list št. BA 670929, p-54003

Munih Petra, Kozaršče 14c, Tolmin, pot-
ni list št. AA 633999. p-54002

Nakrst Magda, Ul. pod gozdom 1, Trzin,
potni list št. AA 961656. s-52228

Nakrst Slavko, Ul, pod gozdom 1, Trzin,
potni list št. AA 961657. s-52229

Neubauer Lidija, Pod vinogradi 26, Kam-
nica, potni list št. AA 6281, izdala UE Mari-
bor. p-52012

Novak Jernej, Novo naselje 19, Hoče,
potni list št. BA 171440. p-52058

Novak Milan, Novo naselje 19, Hoče,
potni list št. AA 123466. p-52057

Novak Tina, Novo naselje 19, Hoče, pot-
ni list št. BA 171441. p-52061

Novak sonja, Novo naselje 19, Hoče,
potni list št. AA 6763. p-52060

Noč Anton, Planina pod Golico 8, Jese-
nice, potni list št. BA 100555, izdala UE
Jesenice. p-52045

Okić Mujo, Trg Franca Fakina 2 a, Tr-
bovlje, potni list št. AA 116644. s-52302

Okoren Dušan, Križevniška 7, Ljublja-
na, potni list št. AA 718460. s-52272

Orel Bojana, Bilje 178, Renče, potni list
št. AA 549539. g-52215

Pavlija Viktorija, Hrvatini 66, Ankaran,
maloobmejno prepustnico, št. AI 115714.
g-52271

Pavčič Ivan, Volčja Draga 29, Volčja
Draga, potni list št. BA 568242. g-52165

Perkič Alojz, Krog Plečnikova 65, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 139801.
p-52127

Perme Darja, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
potni list št. AA 825180. s-52075

Perme Štefanija, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, potni list št. BA 45252. s-52074

Pesek Miha, Rudnik 2/4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 331626. s-54093

Peternel Jože, Škofjeloška 7, Vodice,
potni list št. BA 521057. s-52161

Petrinja Tanja, Ul. Istrskega odreda 54,
Portorož, potni list št. BA 404436, izdala
UE Piran. g-52111

Pirc Elizabeta, Žimarice 18, Sodražica,
potni list št. AA 240662, izdala UE Ribnica.
s-52004

Pirš Janez, Jadranska 6, Ljubljana, potni
list št. AA 50228. s-54094

Platovšek Peter, Podkraj 42, Velenje,
potni list št. BA 183845. p-52112

Plavec Bojan, Vrtača 1, Žužemberk, pot-
ni list št. BA 600130. s-54071

Plesničar Dušan, Kidričeva 25, Nova Go-
rica, potni list št. AA 783905. g-52057

Prijatelj Dagmar, Moravče pri Gabrovki
19, Gabrovka, potni list št. BA 170470, iz-
dala UE Litija. s-52034

Rebula Anton Christian, Podbreže 14,
Sežana, potni list št. AA 584741. p-52016

Rojec Anica, Rožna dolina c. XV 30,
Ljubljana, potni list št. AA 92137. s-52131

Ružič Romana, Pot na Fužine 39, Ljub-
ljana, potni list št. AA 589599. s-52236

Seljak Uroš, Rožna dolina, J. Mihevca 7,
Nova Gorica, potni list št. AA 354215.
g-54039

Simčič Ivica, Vrtoče 17, Renče, potni
list št. BA 357415. g-52218

Sojč Janez, Gabrovnik 10/a, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 73770. p-52079

Sojč Justika, Gabrovnik 10/a, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 73669. p-52080

Sterniša Srečko, Lutverci 66, Apače, pot-
ni list št. BA 550011. p-52031

Šegatin Robert, Gasilska 2, Ljubljana,
potni list št. AA 128265. s-52045

Šentjurc Mitja, Šmarjeta 12, Rimske
Toplice, potni list št. BA 52355. p-54028

Škrjanc Boštjan, Poštni vrt 6, Logatec,
potni list št. BA 75985. s-52066

Štrbac Mile, Pokopališka 42, Ljubljana,
potni list št. AA 319453. s-52181

Taurer Barbara, Pod piramido 10, Mari-
bor, potni list št. AA 809816. p-52104

Tement Angelika, Pobrežje 56, Ptuj, pot-
ni list št. BA 641852. g-52246

Tomše Rudolf, Novi dom 32 a, Trbovlje,
potni list št. AA 811676. s-52041

Toplikar Stanko, Vidičeva 7, Ljubljana,
potni list št. AA 592932. s-52099

Tripković Laketa, Novosadska 10,
Ljubljana, potni list št. AA 718213. s-54013

Trunkl Maruša, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico AI
116999. g-52043

Ukmar Peter, Duplje 41 b, Vipava, potni
list št. AA 221047. g-52264

Umek Robert Jaka, Na Brezno 37, Bre-
zovica, potni list št. AA 453012. s-52227

Varl Valentin, Betnavska 19, Maribor,
potni list št. AA 284889. p-52056

Vašl Matjaž, Doberteša vas 16/e, Šem-
peter v Sav. dolini, potni list št. AA 251884,
izdala UE Žalec. p-51013

Vidovič Edvard, Trg revolucije 9, Mari-
bor, potni list št. AA 444556. p-52107

Vinazza Lancner Aleksandra, Bilje 48,
Renče, potni list št. AA 152978. g-52270

Vinkovič Robert, Jakčeva 33, Ljubljana,
potni list št. AA 878098. s-52137

Vlaisević Branka, Novi dom 34, Trbov-
lje, potni list št. AA 811058. s-52304

Vravnik Vesna, Partizanska cesta 18 a,
Ravne na Koroškem, potni list št. BA
704745. g-52269

Vurušič Milan, Ul. Molniške čete 15,
Ljubljana, potni list št. BA 331200. s-52300

Wolf Alojz, Matjaševci 3, Kuzma, potni
list št. BA 513187. p-52128

Zavrtanik Zoran, Kromberk, Ul. B. Hva-
lič 97, Nova Gorica, potni list št. AA
199491. g-52112

Žarković Jovan, Lucija, Šolska 11, Por-
torož, potni list št. AA 506698, izdala UE
Piran. g-52155

Žigon Ksenja, Ul. I. tankovske brigade
5, Sežana, potni list št. AI 104128. p-52098

Druge listine

Adžič Milan, Bevkova 4, Ajdovščina,
spričevalo 4. letnika Srednje šole tiska in
papirja Ljubljana, izdano leta 1993. g-52257

Adamlje Peter, Frtica 4, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1171547, št.
reg. 5140. s-52036

Aljaž Brigita, Ul. Gubčeve brigade 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1166443, št. reg. 82774. s-52048

Aljančič Žiga, Sp. Pirniče 24 g, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S689284, št. reg. 185879. s-520703

Ambrožič Milivoj, Ul. Pohorskega bata-
ljona 9, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16951. g-52289

Andrinek Primož, Ponikva 24 a, Ponik-
va, vozniško dovoljenje. p-52132

Antolovič Vanič Uljana, Prol. brigad 16,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5932. p-52137

Aužner Alojz, Žepina 14, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 18052. p-52004

Avtomarket d.o.o., Ljubljana, zavaroval-
no polico AO 0264138. g-52152

Bajc Matjaž, Grivška pot 28, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, št. S 705852.
g-52093
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Bajrovič Elizabeta, Strahinj 4, Naklo,
vozovnico, št. 464856, izdal Alpetour.
g-52082

Bakija Andrej, Zikova 3, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 17213.
g-52102

Bardorfer Erika-Stanislava, Koblarjeva
ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 31017, S 411641, izdala UE
Ljubljana. s-52177

Bartolič Martina, Zg. Brnik 108, Cer-
klje, listino. g-52211

Beden Živa, Pot na Poljane 40, Drago-
mer, 32 delnic, izdala MK Trgovina Ljub-
ljana. s-52287

Berginc Roman, Valentinčičeva 22,
Laško, vozniško dovoljenje kat. B. p-52131

Bernot Franci, Sp. Prapreče 21, Lukovi-
ca, zavarovalno polico AO 0537819, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-52037

Bezjak Boštjan, Jamnikova 3, Ruše, de-
lovno knjižico. g-52251

Bizjak Robert, Jereka 41, Bohinjska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-52030

Bizjak Robert, Jereka 41, Bohinjska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14339. g-52141

Bjelopetrović Aleksandar, Monvidal 15,
Pula, pooblastilo za naziv pomorski stroj-
nik, št. 02/09-705/84, izdala Luška kapeta-
nija Koper. g-52195

Božič Jaka, Šolska 11, Portorož, voz-
niško dovoljenje, št. 10520. g-52029

Bobek Anton, Prilesje 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
92198, št. reg. 4927. s-52073

Boh Marjeta, Aličeva 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 685468,
št. reg. 46411. s-52108

Bohinc Rudi, Jermanka 10, Bled, spriče-
valo za šol. leto 1961/62. g-52148

Bohinc Tomaž, Zalog 39, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S361067,
št. reg. 40952, izdala UE Kranj. g-52016

Bozjak Anica, Levčeva 15, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28179.
s-52299

Bradica Marjan, Vinogradniška 1, Met-
lika, spričevalo 3. letnika Srednjetehnično
gradbene šole Novo mesto. g-52011

Breznikar Jože, Tončke Čeč 2 a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
2514. g-52094

Burja Gregor, Polje C. XVI 6, Ljubljana,
inštruktorsko dovoljenje, kat. B, št. SB 7565,
št. reg. 203650. s-52284

Burja Gregor, Polje C. XVI 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1075773, št. reg. 203650. s-52285

Cajner Gašper, Jedinščica 37, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole, št. 2010. g-52090

Cerar Andrej, Šentvid pri Lukovici 10,
Lukovica, izkaz OŠ Janko Kersnik, izdan
leta 1994. s-52176

Cerjak Uroš, Majde Vrhovnikove 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 216920, št. reg. 185443. s-52005

Cimerman Andrej, Mota, vozniško do-
voljenje. p-52065

Cizel Štefan, Planinska 19, Sevnica, voz-
niško dovoljenje. p-52101

Cvetko Stanislav, Sela 55, Dobova, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1254.
p-52086

Czerny Katarina, Črtomirova 4, Ljublja-
na, izkaz o končani OŠ Borisa Ziherla Ljub-
ljana, izdan leta 1992. s-52234

Čajić Zamret, Cahova 12, Ankaran, voz-
niško dovoljenje, št. 29898. g-52204

Čani Brigita, Gubčeva 4, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6781,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-52014

Čančer Pavlin Lidija, Železniška pot 3,
Dobova, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
srednje zdravstvene šole, izdana med leti
1977, 1978, 1979 in 1980. g-52049

Čelan Aleš, Sestrže 17, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 34038.
g-52097

Čoh Uroš, Stanovsko 86, Poljane, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 15808.
g-52282

Čuk Roman, Vaneča, Puconci, vozniško
dovoljenje, št. 29032. p-52099

Čurin Stanislav, Slovenska 42, Središče
ob Dravi, zaključno spričevalo, izdano leta
1995. p-52110

Debeljak Romana, Begunje 60, Begunje
na Gorenjskem, delovno knjižico. g-52083

Dedić Jože, Rovtarska 8, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1090844,
št. reg 5024. g-52200

Dejanović Dijana, Stara cerkev 72, Stara
cerkev, spričevalo 3. letnika Srednje turi-
stične šole v Ljubljani. g-52129

Dermastja Jurij, Vodnikova 287, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1994. s-52126

Djedović Sadil, Beblerjeva 8, Koper, in-
deks Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Ljubljana, izdan leta 1996. s-52293

Dolžan Klemen, Zg. Gorje 45 a, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
24339. g-52261

Dominko Mihael, Čentiba 445 e, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
762. p-52036

Drevenšek Melita, Ul. Borisa Kraigherja
26, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 33723. g-52014

Dujovič Danilo, Valjavčeva 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S33445,
št. reg. 38565, izdala UE Kranj. s-52253

Eržen B., Izola, delovno knjižico.
p-52083

Eržen Vlasta, Pot na Pilarno 5, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4122.
g-52274

Erhatič Alojz, Generala Levičnika 12 d,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
27223. g-52015

Ferenčak Karmen, Cvetna 15, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14335, iz-
dala UE Lendava. p-52081

Flajs Marijan, Okroglo 30, Naklo, zava-
rovalno polico, št. 201001331, izdala zava-
rovalnica Slovenica. s-52027

Fridl Sabina, Nova vas 26, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19568.
g-52292

Gašperin Jernej, Prešernova 21 a, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27824. s-52239

Gjoerek Anton, Lendavska 17 a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje. p-52034

Golčer Janez, Zg. Pristava 19, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, št. 10543.
p-52003

Gorta Marko, Sp. Javoršica 14, Morav-
če, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehn.
strok in osebnih storitev Ljubljana, izdano
leta 1991. s-52164

Grah Karel, Murska Sobota, listino.
p-52001

Grahek Jernej, Ul. revol. 13 a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10975.
g-52031

Gregorič Nataša, Depala vas 68, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29749.
s-52135

Grešak Miha, Podšmihel 12, Laško,
zdravstveno izkaznico. p-52006

Gruden Igor, Pod Hribom C. II/19, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
20059. s-52238

Gruden Rajko, Moste 68, Komenda, za-
varovalno polico, št. 301308 in 415557, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. s-52188

Gruden  Rajko,  Moste  68,  Komenda,
zavarovalno polico, št. 1257958 in
9336650, izdala zavarovalnica Triglav.
s-52189

Hajsinger Božidar, Avguštine 8, Kosta-
njevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 6269. p-52088

Harinski Matej, Cesta na Grad 10, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 43-496. p-52022
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Hilić Senad, Ig 219 b, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BCGH, št. S 1041952, št. reg.
135913. s-52062

Holešek Marko, Novi Dom 16, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10623.
g-52103

Holub Rihard, Izola, vozniško dovolje-
nje. p-52082

Horn Đimi, Titova 45, Jesenice, vozniško
dovoljenje, št. S1080331. g-52260

Horvat Boštjan, Bukovci 85 a, Markov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
31521. g-52262

Horvat Elizabeta, Lendavske gorice 429
c, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8793. p-52115

Horvat Jože, Kranjčeva 8, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1100.
p-52035

Horvat Kristjan, Apače 114, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 10575. p-52030

Humar Dušan, M. Blejca 18, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8388.
s-52133

Imanović Meho, Krožna 4, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 42770.
g-52151

Jakopin Peter, Laze 2 a, Dramlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8919.
p-52043

Jakše Renata, Zbure 22 a, Šmarješke to-
plice, listino. g-52168

Jamšek Marko, Razbor 46, Loka pri Zi-
danem mostu, vozniško dovoljenje. p-52019

Janžovnik Damijan, Praprotnikova 18,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9237. p-52095

Jankovec Irena, Planina nad Horjulom
30, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 446464, št. reg. 137278. s-52167

Jež Jože, Jenkova 16, Postojna, vozniško
dovoljenje. p-52020

Jenko Gorazd, Zg. Pirniče 72, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1050209, št. reg. 176580. s-52231

Jeraj Jure, Trške njive 12, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 34354.
s-52223

Jeran Uroš, Turnše 25, Dob, spričevalo
3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem v Ljubljani, izdano je bilo leta 1993.
s-52125

Jereb Pavel, Brekovice 14, Žiri, zaključ-
no spričevalo Poklicne avtomehanske šole
v Škofji Loki, izdano je bilo leta 1978.
s-52046

Jereb Pavel, Brekovice 14, Žiri, spriče-
valo za voznika tovornih vozil, ki ga je iz-
dal Šolski center Škofja Loka leta 1978.
s-52047

Jerebič Alojz, Lipovci 237, Beltinci, po-
trdilo o znanju CPP, št. 2124. p-52050

Jerman Tomaž, Trdinova 9, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10116.
s-52134

Jezeršek Boris, Trebija 27, Gorenja vas,
19 delnic, št. 00693820, izdala M banka.
s-52241

Juren Andreja, II. bataljona., Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9252.
p-52042

Jurkovič Rok, Spominska 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 35923. p-52021

Kablar Mladen, Rozmanova 24 h, Ilir-
ska  Bistrica,  spričevalo  2.  letnika  Sred-
nje  šole  Postojna,  izdano  leta  1997.
s-52052

Kajdiž Miroslav, Triglavska 11, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14370, izdala UE Radovljica. s-52173

Kajzer Andrej, Sp. Hajdina 13 a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 30908.
g-52100

Kališnik Peter, Bresnica 2, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7863.
g-52273

Kastelic Rudolf, Žvirče 59, Hinje, diplo-
mo Srednje šole tehn. strok in osebnih
storitev Ljubljana, izdana leta 1986. s-52069

Kelbl Jaka, Boh. Bela 48, Bohinjska Be-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25229.
g-52144

Klun Miha, Tominškova ulica 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
11907237, št. reg. 219301. s-52208

Knez  Matej,  Dobojska  4,  Celje,  in-
deks STŠMT Celje, izdan leta 1989/90.
p-52103

Kniplič Ivan, Rošpoh 160 a, Kamnica,
pooblastilo za mornar motorist, št.
02/09-4725/94. s-52051

Kobavec Cvetko, Kostrivnica 4, Kalob-
je, vozniško dovoljenje. p-52069

Kocič Nataša, Žagarjeva 3, Tolmin, listi-
no, št. 727-7924/95-1. p-52120

Kocjan Maja, Butoraj 1, Črnomelj, letno
spričevalo 1. letnika Gimnazije Črnomelj,
izdano leta 1996. p-52122

Kocjančič Danica, Dajnkova 3, Ljublja-
na, zaključno spričevalo OŠ Ivan Tavčar
Gorenja vas, izdano leta 1973 na ime Jezer-
šek Danica. s-52053

Kocjančič David, Pristava Strma pot 4,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Nova Gorica. p-52090

Kocjančič Stanislav, Dekani 161 b, De-
kani, zavarovalno polico, št. 446260.
g-52085

Kokol Damjan, Dolane 31 b, Cirkulane,
vozniško dovoljenje. g-52263

Kolar Gorazd, Vodmatska 26, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 415538, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-52163

Končan Dušan, Horjul 139, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1012411, št. reg. 24493. s-52076

Korže Marija, Ptujska Gora 107, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23403. g-52278

Korun Matic, Poljanski nasip 30, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Vič, izdano leta 1994. s-52243

Kos Marta, Toplarniška 11, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gostinske šole Ljub-
ljana, izdano leta 1979. s-52077

Kosi Borut, Valjavčeva 18 e, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1076808,
št. reg. 210849. s-52301

Kotnik Robert, Prevoje pri Šentvidu 117,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 26604, izdala UE Domžale.
s-52064

Kotnik Viktor, Tomšičeva 9, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje agro-
živilske šole Ljubljana, izdano leta 1995.
g-52088

Kovač Stanislav, Boltija 1, Vače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 204628,
izdala UE Litija. s-52072

Kozomark Jelka, Koprska 95, Izola, spri-
čevalo 1. in 2. letnika in maturitetno spriče-
valo Srednje frizerske šole, izdana na ime
Sadar Jelka. g-52010

Košak Tomaž, Clevelandska 47, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 0477472, izda-
la Zavarovalnica Tilia. s-52139

Košnik  Virant  Marko,  Ul.  bratov
Učakar 46, Ljubljana, maturitetno spriče-
valo Gimnazije Kranj, izdano leta 1980.
s-52240

Kržišnik Tomislav, Kropa 107, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18383.
g-52281

Kranjec Barbara, Celovška 189, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za trgovinsko de-
javnost v Ljubljani, izdana je bila 1990.
s-52124

Kraševec Aleš, Metulje 4, Nova vas, za-
varovalno polico, št. 0482039, izdala zava-
rovalnica Adriatic. g-52194

Krivec  Rajko,  Adergas  30,  Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475414, št. reg. 34027, izdala UE Kranj.
g-52291

Krmelj Marko, Cesta na Brdo 133, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-52039

Kruhar Vesna, Bratov Babnik 16, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje farma-
cevtske šole v Ljubljani, izdano leta 1968.
s-52154

Kuhar Mateja, Cerklje, vozniško dovo-
ljenje. p-52084
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Kuhelnik Zoran, Maistrova 1, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika Srednje stroj-
no kovinarske šole Ravne na Koroškem.
g-52086

Kuzmič Helena, Lendavska 25, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje. p-52029

Kuzmič Simon, Lendavska 25, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje. s-52028

Langerholc Mojca, Planina 16, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
601477, št. reg. 42950, izdala UE Kranj.
s-52079

Lebar Štefan, Srednja Bistrica 50, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11452, izdala UE Lendava. p-52087

Lendero Rafael, C. II. Grupe odreda 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 19761.
p-52005

Lipar Boris, Pavšičeva 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 930784,
št. reg. 126462. s-52008

Lipnik d.o.o., Mala Pristava 16, Šmarje
pri Jelšah, blagajniški zapis št. 370702277,
izdala Banka Celje d. d. g-52174

Ljubičič Mirjana, Kašeljska 48 f, Ljub-
ljana, delovno dovoljenje, št. 0424409828,
izdal Rep. zavod za zaposlovanje obm. eno-
ta Ljubljana. s-52226

Luin Mara, Coljava 2 a, Komen, zavaro-
valno polico AO 357016, izdala Zavaroval-
nica Adriatic. g-52006

Lukovič Vesna, Delakova 31, Ljubljana,
diplomo Višje upravne šole Ljubljana, št.
4909, izdana leta 1990. s-52054

Makuc Alen, Cesta 25. junija 2, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
p-52093

Mar Robert, Lahonci 23, Ivanjkovci, za-
varovalno polico. g-52032

Marc Irena, Slap 83 a, Vipava, vozniško
dovoljenje, št. S 831486. g-52290

Marinović Petar, U. 28. maja 69, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo OŠ Božidarja
Jakca v Ljubljani, izdano leta 1997. s-52162

Marinšek Dušan, Einspilerjeva 5 c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
594966, št. reg. 113042. s-52305

Martinšek Stanislav, Pucova 2, Celje,
vozniško dovoljenje. p-52111

Marušič Stojanović Liljana, Kvedrova 1,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 1922.
g-52028

Medved Kostja, Plenčičeva 1, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8506.
p-52091

Medved Tina, Trboje 16 a, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 0529248. g-52252

Mermal Dominik, Podsmrečje 9, Gornji
Grad, dijaško izkaznico, izdal ŠC Velenje,
št. 048807. g-52081

Mezek Tadej, Celovška 99 b, Ljubljana,
zaključni spričevali 1. in 2. letnika Gimna-
zije Moste, izdani leta 1994-95. s-52297

Mihevc Danijela, Jadranska 73, Anka-
ran, indeks fakultete za družbene vede, iz-
dan leta 1989/90. s-52065

Miličić Srečko, Gradnikova 81, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24598. g-52203

Mitrović Izabela, Tavčarjeva 10, Jeseni-
ce, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje eko-
nomske šole v Radovljici, izdana leta 1991,
1992. g-52117

Mlahed Kostja, Plenčičeva 1, Izola, voz-
niško dovoljenje, št. 8506. p-52010

Mlinarič Marija, Gorica 51, Gorica pri
Slivnici, zaključni izpit. p-52023

Mohorič Matija, Dolenja vas 10, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 265676, št. reg. 36760. s-52107

Mravlja Matjaž, Šutna 18, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
641689, št. reg. 42822, izdala UE Kranj.
s-52216

Napotnik Alenka, Prekorje 86, Škofja
vas, spričevalo. p-52133

Navinšek Tomaž, Devinska 2, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-52209

Novak Miran, Vnanje Gorice 47, Vnanje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S217099, št. reg. 177474. s-52187

Nušinović Nazif, Gariči, Kotor Varoš,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
Ljubljana, izdano leta 1975. s-52294

Oblak Ingrid, Zaloška 65 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1166445, št. reg. 216233. s-52038

Obleščak Nataša, Gorenjskega odreda
16, Kranj, indeks Pedagoške fakultete Ljub-
ljana, št. 01051594, izdan leta 1982. s-52306

Ocepek Boštjan, Cvetlična pot 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1009884, št. reg. 192186. s-52160

Ogrizek Primož, Vodenovo 7, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 1. letnika SUKGŠ Šent-
jur. p-52196

Omerzel Jože, Križe 8, Podsreda, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske šo-
le. g-52026

Opara Simon, Lucija Lucan 13, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11143.
g-52104

Ostrovška Slavka, Ulica na Livado 8,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13695. p-52044

Oven Jože, Zagorje, spričevalo 3. letni-
ka SŠEG. p-52072

Ozimek Matilda Marija, Petrovičeva 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S566160, št. reg. 122610. s-52230

Padovan Mitja, Vojkova 19, Portorož,
spričevalo OŠ, izdano leta 1995. g-52092

Pahor Darja, Hrvatini 205, Ankaran, voz-
niško dovoljenje. g-52199

Pavčič Josip, Stiplovškova 6, Brežice,
vozniško dovoljenje. p-52052

Perat Tomaž, Krimska 18, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-52153

Perbil Jožef, Hacqetova 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
S632715, št. reg. 80794. s-52206

Perc Branimir, Krivica 53, Prevorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1230.
p-52064

Perš Dušan, Ivana Regenta 25, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29378.
p-52134

Petrinja Tanja, Istrskega odreda 54, Por-
torož, vozniško dovoljenje, št. 1942.
g-52095

Petrič Uroš, Miklavičeva 1, Borovnica,
spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske
šole Ljubljana. s-52233

Petrovič Ante, Naselje J. Bernarda 2,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3050. g-52279

Petrovič Zoran, Celovška 269, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-52222

Pečar Igor, Jagodje, Strma pot 14 a, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
5977, izdala UE Izola. p-52015

Pirnat Jože, Dolenji Podboršt 12, Treb-
nje, zavarovalno polico št. 0475520, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-52138

Plahuta Gabrijel, Škofja Vas 51 d, Škof-
ja vas, vozniško dovoljenje, št. 1620.
p-52130

Plankl Jernej, Vitanje 152, Vitanje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Ce-
lje, izdano leta 1994, št. 063/775-455.
g-52258

Plestenjak Katja, Bobovek 25, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 109113, št.
reg. 46786, izdala UE Kranj. g-52018

Pleško Jože, Pot čez gmajno 7, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Avtomehanske šo-
le v Ljubljani, št. 2897, izdano je bilo leta
1970. s-52109

Poboljšaj Dejan, Cesta 9. avgusta 86, Za-
gorje, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1996.
s-52078

Pogačar Vincenc, Krnica 42, Bled, za-
ključno spričevalo Avtomehanske šole v
Ljubljani, izdano je bilo leta 1953. s-52132

Poljanec Aldo, Rožna 10 c, Idrija, voz-
niško dovoljenje, št. 3818. p-52071

Potisk Magdalena, Trg na Stavbah 2, Li-
tija, spričevalo 8. razreda OŠ Franc Roz-
man, izdano je bilo leta 1977. g-52146
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Potočnik Avgustica, Otiški vrh 1, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 1121.
p-52018

Potušek Matija, Grgar 165/c, Grgar, za-
ključno spričevalo Srednje družboslov-
no-ekonomske šole; trgovinska dejavnost,
št. I-T. D/650, izdano je bilo 25. 08. 1989.
g-52116

Povše Mirko, Postaja 6, Mirna peč, ma-
turitetno spričevalo Elektrotehnične šole-
Ljubljana, izdano leta 1977. s-52276

Povšič Jernej, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 212416, št. reg. 185254. s-52288

Prah Zupet Metka, Šegova 6, Novo me-
sto, delovno knjižico, reg. št. 39496. s-52192

Prešeren Urška, Ilešičeva 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1997. s-52210

Pribac A., Izola, vozniško dovoljenje.
p-52070

Prigl Marija, Trnovski vrh 7, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 26526.
g-52096

Pudgar Mihaela, Javornik 59, Ravne na
Koroškem, indeks Pravne fakultete Ljublja-
na, izdan leta 1995. s-52232

Puhner Miha, Stržovo 68, Mežica, štu-
dentsko izkaznico št. 8149041 Ekonomske
poslovne fakultete. g-52149

Pustotnik Barovič Magda, listino.
p-52073

Rabzelj Drago, Gorenje Kronovo 10,
Otočec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7119. g-52184

Rauter Jožef, Preglov trg 13, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 430929, izdala zava-
rovalnica Adriatic. s-52022

Redžepi Sead, Ul. Prekmurske čete 11,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 13503, izdala UE Lendava. p-52011

Repar Mitja, C. na Ostrožno 83, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 38077. p-52118

Repas Boris, Klanc 22, Dobrna, vozniško
dovoljenje. p-52024

Robič Petra, Gosposka 4, Celje, spriče-
valo OŠ. p-52049

Rojc Danica, Mostaniška 1, Cerkno, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije J. Ve-
ge Idrija, izdano leta 1974 na ime Kranjc.
g-52089

Rojec Anica, Rožna dolina c. XV 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 60293, št. reg. 1310. s-52130

Rozman Janko, Koprska 13, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Trebnje. g-52283

Rošić Hajrudin, Ul. 25. maja 5, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10490.
p-52114

Ročak Dubravka, Brilejeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1009814, št. reg. 126416. s-52143

Ružič Damijan, Velika Pirešica 27 g, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
269972. p-52117

Ružič Romana, Pot na Fužine 39, Ljub-
ljana, dodatno zdravstveno zavarovanje, št.
LJ 2504442071. s-52191

Ružič Romana, Pot na Fužine 39, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 9328750, iz-
dala zavarovalnica Triglav. s-52237

Rudnik Rudolf, Mariborska 45, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 22089. p-52119

Rumič Sebastjan, Senožeti 41 e, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. s-52050

Rupar Ivan, Telčice 6, Škocjan, vozniško
dovoljenje, št. 6521. p-52002

Sabotin Angela, Porabska 7, Radenci,
vozniško dovoljenje, št. 4827. p-52051

Savenc Vito, Kamniška 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970166, št. reg. 60855. s-52186

Savšek Silva, Novo polje Cesta IV 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 352207, št. reg. 32335. s-52298

Sedej Julija, Senožeti 55, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 1995. s-52296

Seferović Zehrida, Partizanska 45, Škof-
ja Loka, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ
Peter Kavčič, izdano leta 1983 na ime Zeče-
vič Zehrida. s-52178

Senica Jurček, Trnovec 3, Zabukovje, di-
plomo št. 1042 Srednje agroživilske šole
Maribor, smer živilec, izdano leta 1988.
g-52007

Senčar Darja, Veselova c. III/14, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12654. s-52247

Simčič Marjan, Malgajeva 2, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6381/96, izdal Urad RS za po-
morstvo Koper. s-52244

Smilovič  Bruno,  Brezovica 20,  Gra-
čišče,  zavarovalno  polico,  št.  0446650.
g-52193

Smolič Stanislav, Beli Grič 5, Mokro-
nog, zaključno spričevalo Šole za kader v
blagovnem prometu Brežice, izdano leta
1974. g-52249

Sosolič Zdenka, Biljana 35, Dobrovo,
spričevalo 3. letnika, smer administrator
SETŠ v Novo Gorici, izdano je bilo za leto
1993/94 na ime Perko Zdenka. g-52147

Srša Renata, Janežičeva 13, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika PTT srednješolskega
centra, ki je bilo izdano za leto 1993/94 v
Ljubljani. s-52127

Stopar Bojan, Ljubljanska 28 a, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41410. p-52053

Stropnik Mojca, Babno 31, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 33504. p-52126

Stropnik Tina, Vena Pilona 12, Koper,
spričevalo 1. letnika družboslovno kulturne
smeri, izdano leta 1990. g-52009

Struna Slavko, Cvibelj 2, Žužemberk,
spričevalo o končani OŠ Žužemberk, izda-
no leta 1968. s-52024

Suljanovič Miharbi, Ul. Iga Grudna 3,
Ljubljana, spričevala 1., 2., 3. letnika in za-
ključni izpit Srednje gradbene šole Ljublja-
na, izdana leta 1991-93. s-52254

Sušnik Marjana, Gogalova 10, Kranj, po-
trdilo o usposabljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-613/5-89, izdala Luška kapetanija
Koper. g-52250

Šantl Ivan, Cesta ob potoku 20, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5609,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-52085

Šef Irena, Brilejeva 22, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1050817,
št. reg. 189522. s-52179

Šivic Amalija, Glinška 4, Ljubljana, iz-
kaznico vojnega veterana, št. 014052 in
potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja, št.
18856, izdala UE Lj-Vič. s-52225

Školiber Milena, Mihalovci 22, Ivanj-
kovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8406, izdala UE Ormož. g-52033

Škraj Danica, Kriva pot 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733602, št. reg. 62230. s-52156

Škrinjar Janez, Breg 26, Središče ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
20494. g-52098

Šolinc Hinko, Savlje 86, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 411100.
g-52017

Špec Milan, Žalec, rač. 2383. p-52066

Špelak Matej, Ig 16 b, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. S 1105878, št. reg.
212134. s-52255

Štiglic uroš, Rečica ob Savinji 77, Reči-
ca ob Savinji, listino. p-52135

Štojs Vladimir, Glavni trg 26, Sevnica,
vozniško dovoljenje. p-52007

Šuligoj Mitja, Vrtojba Obmejna 4, Šem-
peter pri G., vozniško dovoljenje. p-52097

Šuštar Špela, Škofjeloška 25, Medvode,
potrdilo o uspehu, izdala Srednja zdravstve-
na šola in gimnazija Ljubljana leta 1997.
s-52205

Šušteršič Borut, Ul. Slavka Gruma 3, No-
vo mesto, spričevalo OŠ Center Novo me-
sto, št. 118/96, izdano leta 1996. g-52197

Šućur Mladen, Črtomirova 29, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1001392, št. reg. 176764. s-52058

Šučur Vid, Tržaška 4, Postojna, vozniško
dovoljenje, št. 6001. p-52040
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Švigelj Marjeta, Kot 15, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 731460,
št. reg. 183906. s-52002

Tautović Ivica, Lesce na Trati 35, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15510.
g-52012

Tavčar Damjan, Ul. Valentina Orožna 8
c, Šentjur, spričevalo SŠTP Ljubljana, izda-
no leta 1993. g-52256

Tavčar Marija, Ljubeljska 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352528, št. reg. 82682. s-52019

Tavčar Marija, Ljubeljska 21, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1057397 in zeleno
karto, št. 1049470, izdala Zavarovalnica
Slovenica. s-52020

Tičar janka, Iztokova 7, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 654192,
št. reg. 129245. s-52275

Tolič A., Požega, listino. p-52009

Tomič Slađana, Čika Ljubina 12, Beo-
grad, spričevala 1. - 4. letnika Srednje teh-
nične šole Domžale, izdana od leta 1970-74.
s-52217

Tomše Rudi, Novi Dom 32 a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4602.
g-52021

Topič Savo, Črešnjevci 63/a, Gornja
Radgona, zavarovalno polico št. 104271, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. g-52142

Trdan Mojca, Zavoda 30, Sodražica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5793, izdala
UE Ribnica. s-52295

Turkl Sandra, Kocljeva 4, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 33694. p-52039

Tušek Rosita, Rimska pl. 14, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12825.
g-52013

Upovičič Martina, Regentova 10, Piran,
vozniško dovoljenje. g-52150

Urh Robert, Finžgarjeva 10, Lesce, za-
varovalno polico, št. 411586, izdala zavaro-
valnica Adriatic. g-52084

Vegelj Renata, Brezovska 16, Leskovec,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdana leta 93-94. s-52023

Velkovrh Robert, Brezje pri Dobrovi 58,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 391369, št. reg. 173814. s-52140

Vengust Mirjam, Pot na Jeranovo 10,
Kamnik, spričevalo 3. letnika SŠCRM, iz-
danoleta 1981 na ime Cmiljanič Mirjam.
g-52259

Verovnik Matevž, Tomšičeva 15, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12967. g-52277

Veselič Danijela, Lucija Fazan 11 b, Por-
torož, spričevalo 3. letnika Trgovske šole
Koper. g-52080

Vlaj Damjan, Gornja Radgona, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10266. p-52008

Vodeb Franc, Na jami 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 217915,
št. reg. 135850. s-52068

Vodišek Branko, Škarnice 1, Dobje pri
Planini, listino. p-52108

Vodišek Branko, Škarnice 1, Dobje pri
Planini, spričevalo. p-52109

Voeroeš Marta, Središče 23, Prosenja-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 17764.
p-52048

Vogrinc Marijan, Janževski vrh 67, Pod-
velka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
41. p-52125

Vrbek Metod, Rimska c. 35, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 17399. p-52136

Zabavnik Robert, Ivana Kaučiča 3, Lju-
tomer, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11246. p-52033

Zadergal Drago, Štirnova 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 389512,
št. reg. 191727. s-52286

Zajc Nataša, Petrovče 159, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1005586. p-52123

Založnik Ksandi, Gozdarska 72, Misli-
nja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6935. g-52101

Zamljen Janez, Kregarjevo 15, Stahovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16941, izdala UE Kamnik. s-52042

Zavnik Matjaž, Gaberje 86, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S830927.
g-52201

Zavrl Borut, Vegova 8 a, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12121.
s-52169

Zavrl Fras Marjeta, Kidričeva 4 a, Kranj,
spričevalo o končani OŠ, izdano leta1982
na ime Zavrl Marjeta. g-52198

Zdešar Ljubica, Levarjeva 81, Ljublja-
na, diplomo Srednje frizerske šole v Ljub-
ljani, izdana je bila leta 1985, št. 40/85.
s-52171

Zgonec Aleš, Cesta 19. oktobra 2, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9446, izdala UE Cerknica. s-52040

Zupet Rajko, Ljubljanska 80 a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27553.
s-52207

Železnik Terezija, Založe 76 a, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
792304. p-52124

Žižak Sarafina, Ob žici 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 767046,
št. reg. 129854. s-52159

Žibret Mojca, Pot na Breje 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023921, št. reg. 206913. s-52056

Žunter Robert, Praprotnikova 23, Mozir-
je, indeks CSŠ; Srednje kovinarske šole v
Velenju. g-52145

Žvab Sonja, Rateče 110, Rateče, spriče-
vali 1. in 2. letnika Gostinske šole, izdani
leta 1982-83. g-52091

Žvab Urška, Ponikve 54, Sežana, za-
ključno spričevalo Gimnazije Sežane, izda-
no leta 1996. g-52087


