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Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 55 z dne 11. IX.
1997, stran 4049, Srg št. 95/00798,
Rg-47393, se pri subjektu vpisa VODO-
VODNA ZADRUGA LOM, z.o.o., beseda
razrešitev dejavnosti nadomesti z razširi-
tev dejavnosti.

KOPER

Rg-48869

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00519 z dne 7. 11. 1996 pod št.
vložka 1/05213/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5949718
Firma: KGM MORI IN DRUŽBENIKI

- družba za proizvodnjo, trženje in posre-
dovanje, d.n.o., Izola

Skrajšana  firma:  KGM  MORI  IN
DRUŽBENIKI, d.n.o., Izola

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Izola, Dobrava 1
Ustanovitelja: Kobal Ludvik, lesar širo-

kega profila, Koper, Cesta na Markovec 15
in Mori Boris, inženir lesarstva, Izola, Do-
brava 1, oba vstopila 20. 12. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mori Boris, inženir lesarstva, Izola,
Dobrava 1, imenovan 20. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 3611 Proi-
zvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na

drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom.

Družba je ustanovljena za določen čas,
do 20. 12. 2000.

Rg-46585

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03121 z
dne 1. 10. 1996 pri subjektu vpisa INTER-
CARGO, podjetje za prevoz, špedicijo in
trgovino, d.o.o., Šmarje, sedež: Šmarje 26,
6274 Šmarje, pod vložno št. 1/04307/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
izstop družbenika, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5791162
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zankolič Marino, Šmarje

26, vstop 29. 6. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zottich Silva-
no, zasebno podjetje, izstop 5. 12. 1994.

Rg-46589

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00254 z
dne 9. 10. 1996 pri subjektu vpisa TRANS
– Notranja in mednarodna špedicija in
transport, d.o.o., Koper, sedež: Ogrlica b.
št. , 6000 Koper, pod vložno št. 1/00692/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
spremembo družbenika, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, uskladitev dejav-
nosti in uskladitev ustanovnega akta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5291330
Osnovni kapital: 8,218.000 SIT
Ustanovitelj: Perrone Nevio, izstopil

21. 10. 1994 in Reja Sebastjan, izstopil
25. 10. 1994; Kajtazović Esad, Črni Kal,
Dol. št. 5/a, izstopil 21. 10. 1994 in ponov-
no vstopil 25. 10. 1994, vložil 8,218.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda.

Rg-46596

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00106 z

dne 18. 10. 1996 pod št. vložka 1/05207/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5934532
Firma: ECOWASH, trgovsko in servi-

sno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ECOWASCH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Polje 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zidarič Boris, Trst, Italija,

Via del Biancospino 26, Posocco Giancarlo,
Vittorio Veneto, Italija, Via Martel 22, in
De Zan Maurizio, Vittorio Veneto, Italija,
Via Alcide de Gasperi 10, vstopili 13. 2.
1996, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Valentič Andrej, Pobegi, Vrtine 2, ime-
novan 13. 2. 1996, direktor Maršič Klavdij,
Ankaran, Na logu 13, imenovan 4. 9. 1996,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 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; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo 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; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
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debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
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; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 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; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-46610

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00646 z
dne 9. 10. 1996 pod št. vložka 1/05202/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5958105
Firma: UNIREX Co., Trgovsko podjet-

je, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tursić Dževad, Zavidovi-

ći, BiH, F. Jahića 10 in Vražalić Almir,
Visoko, BiH, V. Radića 10, vstopila 5. 7.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tursić Dževad, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokurist Ivetac Neven, Koper,
Beblerjeva 10, imenovana 5. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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; 5121 Trgovina na debelo
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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi

in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi 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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
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met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne 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; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propagan-
da; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-47038

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03104 z
dne 28. 10. 1996 pri subjektu vpisa MAHI-
NG trgovina in storitve, d.o.o., Portorož,
Fazanska 2, sedež: Fazanska 2, 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/00971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo firme, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, vstop družbernika, spremembo po-
datkov pri družbenici in zastopnici, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5343402
Firma: MAHING, trgovina in storitve,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,940.000 SIT
Ustanovitelja: Mahnič Ingrid, Portorož,

Fazanska ulica 2, Lucija, vložila 10.000 SIT
in Mahnič Vili, Sečovlje, Dragonja 111, vlo-
žil 1,930.000 SIT – vstopila 28. 12. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mahnič Ingrid, imenovana 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 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; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in malimi
živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba de-
javnost: samo menjalnice.

Rg-47042

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03374 z
dne 7. 10. 1996 pri subjektu vpisa DR HU-
MAR, gostinstvo in turizem, d.o.o., Pi-
ran, sedež: Gallusova 4, 6330 Piran, pod
vložno št. 1/01965/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5529000
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Humar Rajmond, Piran,

Gallusova 4, vstop 20. 6. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48870

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00573 z
dne 12. 11. 1996 pod št. vložka 1/05219/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5957826
Firma:  COLORDISKONT,  trogivna,

inženiring, zastopstva, d.o.o.; COLOR-
DISKONT, commerrcio, ingegneria, rap-
presentanza, s.r.l.

Skrajšana  firma:  COLORDISKONT,
d.o.o.; COLORDISKONT, s.r.l.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Vanganelska ce-
sta 10

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bartolič Goran, Koper,

Valvasorjeva ulica 17, vstop 19. 6. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bartolič Goran, imenovan 19. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-

rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6024 Cestni tovorni promet; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-48874

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00857 z
dne 26. 11. 1996 pri subjektu vpisa MAS-
SA – ITAL MARKET, trgovina, finančne
in komercialne storitve, k.d., sedež: Pri-
staniška 14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04876/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5843766
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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; 5121 Trgovina na debelo
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
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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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 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 zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 67.13 pa sa-
mo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-48878

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01562 z
dne 12. 11. 1996 pri subjektu vpisa APRI-
MA, d.o.o., Trgovina, inženiring, razvoj,
aplikacije in storitve elektro področja,
Pinka Tomažiča 2, Sežana, sedež: Pinka
Tomažiča 2, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03707/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5710502

Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelj: Dolgan Dario, Sežana, Pin-

ka Tomažiča, vstop 30. 10. 1992, vložek
1,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48887

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02853 z
dne 28. 10. 1996 pri subjektu vpisa
LOTRANS ŠPED, d.o.o., podjetje za tr-
govino  in  prevozništvo,  Sežana,  sedež:
Ivana Rozmana 7, 6210 Sežana, pod vlož-
no št. 1/03377/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah: spremembo sedeža in po-
datkov pri družbeniku, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5659752
Sedež: 6210 Sežana, Ivana Turšiča 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gerželj-Stopar Dragica,

Sežana, Ivana Turšiča, vstop 15. 6. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-48934

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00563 z
dne 28. 10. 1996 pod št. vložka 1/05211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev s temile podatki:

Matična št.: 5957338
Firma: KLUN & GERŽELJ, storitve

in zastopanje, d.n.o., Piran
Skrajšana firma: KLUN & GERŽELJ,

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

odgovornostjo
Sedež: 6330 Piran, Regentova 42
Ustanovitelja: Klun Mario, ladijski te-

sar, Portorož, Liminjanska 91, Lucija in Ger-
želj Edvard, elektrotehnik, Piran, Regento-
va 42, vstopila 31. 5. 1996, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Klun Mario in družbenik Gerželj Ed-
vard, imenovana 31. 5. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 4531
Električne inštalacije; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
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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); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 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; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Pre-
vajanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

LJUBLJANA

Rg-43889

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02578 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ALMIX, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Medvode, sedež:
Ul. Simona Jenka 1, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/20105/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti, spre-
membo družbenika in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5674280
Ustanoviteljica: Bonča Alojz, izstop 5.

5. 1995; Bonča Metka, Medvode, Ulica Si-
mona Jenka 1, vstop 5. 5. 1995, vložek
1,578.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bonča Alojz, razrešen 5. 5. 1995;
direktorica, Bonča Metka, imenovana 5. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih

kovinskih izdelkov, d.n.; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-43894

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04866 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVENSKI PLINOVO-
DI, d.o.o., Podjetje za projektiranje, iz-
gradnjo ter distribucijo plina in vode,
Ljubljana, Vodovodna ulica 1, sedež: Vo-
dovodna ulica 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19885/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo deležev, osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5697646
Osnovni kapital: 498,192.341,80 SIT
Ustanovitelji: METANODOTTI PADA-

NI S.P.A., Rovigo, Italija, Viale delle Indu-
strie 9, vstop 30. 7. 1992, vložek 76.209
SIT, odgovornost: ne odgovarja; CON-
STRUZIONI DONDI S.P.A., Italija, Rovi-
go, Viale delle Industrie 9, vstop 30. 7. 1992,
vložek 493.637.223,09 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; SKB – nepremičnine & Leasing,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54, vstop 18.
10. 1993, vložek 4,478.909,71 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996: 402
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 403 Oskrba s paro in to-
plo vodo; 410 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 454 Zaključna
gradbena dela; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 517 Druga
trgovina na debelo; 5248 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 517
Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 742 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 900 Storitve javne higiene; 9000 Stori-
tve javne higiene.

Rg-43901

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04149 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TELEKOM Slovenije, p.o.,
PE Novo mesto, sedež: Novi trg 7, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/24624/08 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev

dejavnosti in spremembo pooblastil zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5014018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Zupanc Andrej, Novo mesto, Smreč-
nikova 26, razrešen 2. 6. 1995; zastopnik
Zupanc Andrej-Martin, Novo mesto, Kri-
stanova ulica 26, imenovan 2. 6. 1995, kot
pomočnik generalnega direktorja in je pose-
bej odgovoren, da izvaja poslovno politiko
in planske akte podjetja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 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; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43902

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04148 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TELEKOM Slovenije, p.o.,
PE  Nova  Gorica,  sedež:  Kidričeva 17,
5000  Nova  Gorica,  pod  vložno  št.
1/24624/07 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti in spremembo
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5014018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-

nik Pušnar Radovan, Kanal, Kidričeva cesta
3, razrešen 2. 6. 1995 in ponovno imenovan
za zastopnika, ki je kot pomočnik generalne-
ga direktorja posebej odgovoren, da izvaja
poslovno politiko in planske akte podjetja.
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Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 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; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43907

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04144 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TELEKOM Slovenije, p.o.,
PE Koper, sedež: Kolodvorska cesta 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/24624/03 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, uskladitev dejavnosti in spre-
membo pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5014018
Sedež: 6000 Koper, Kolodvorska ce-

sta 9
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Petrič Vojko, Koper, Letoviška pot
1, razrešen 2. 6. 1995 in ponovno imenovan
za zastopnika, ki je kot pomočnik general-
nega direktorja posebej odgovoren, da izva-
ja  poslovno  politiko  in  planske  akte
podjetja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-

nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 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; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-43913

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17224 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa CAN-SLO TRADE, Kanad-
sko slovenska trgovska družba, d.o.o.,
Mala ulica 5/V, Ljubljana, sedež: Mala
ulica 5/V, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19790/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5647916
Firma: CAN-SLO TRADE, Kanadsko

slovenska trgovska družba, d.o.o., Spod-
nja Senica 28, Medvode

Skrajšana  firma:  CAN-SLO  TRADE,
d.o.o., Medvode

Sedež: 1215 Medvode, Spodnja Seni-
ca 2b

Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Verbič Miha, Bricelj L.

Mark, Centrih Peter, Verbič Emil, Pollak
Stanislav, Mancini Stane, Kuralt Jože, vsi
izstopili 1. 12. 1994; Verbič Aurelius Zlat-
ko, Ontario MSR, Kanada, 411-94 Cumbr-
land St. Toronto, vstop 26. 8. 1992, vložek
1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Centrih Sonja, Ljubljana, Ziherlova ulica 4,
vstop 5. 12. 1994, vložek 900.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuralt Jože, razrešen 5. 12. 1994;
zastopnik Pollak Stanislav, razrešen 5. 12.

1994; direktorica Centrih Sonja, imenovana
5. 12. 1994, za sklepanje poslov, katerih
vrednost presega 25.000 USD v tolarski pro-
tivrednosti, potrebuje soglasje dr. Zlatka
Aureliusa Verbiča.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo 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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Tr-
govina 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; 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; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
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7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških 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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43917

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02906 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TOMOZ, podjetje za stori-
tve v trgovini, prometu, turizmu in za
izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, Trnovski
pristan 8, sedež: Trnovski pristan 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06094/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5350891
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 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;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-

vil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 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; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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 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, pi-
jač, 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
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-

klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, 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; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
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nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 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; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-43928

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02154 z dne 5. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28126/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5945038
Firma: SUNSET FINANCE, podjetje

za finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SUNSET FINANCE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gomez Lopez Adolfo Gu-

stavo, Pompano Beach, Florida, ZDA, 1125
West Cypress Drive, vstop 3. 4. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gomez Lopez Adolfo Gustavo, imeno-
van 3. 4. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokuristka Butara Melita, Ljubljana,
Mala čolnarska 106, imenovana 3. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Rg-43930

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02520 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  AS. TRGOPROM,  d.o.o.,

družba za gostinstvo in trgovino, sedež:
Pleše 11, Škofljica, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26576/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5910978
Ustanovitelja: Fodransperg Žiga, vstop

17. 3. 1995 in Fodransperg Peter, vstop 20.
5. 1996, oba Ljubljana, Fabianijeva ulica
15, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Fodransperg Žiga, imenovan 20. 5.
1996; prokurist Fodransperg Peter, imeno-
van 20. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 554
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-43936

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02978 z dne 3. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28109/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5950961
Firma: PIVO BOBER, prodaja piva na

drobno in debelo, d.o.o.
Skrajšana firma: PIVO BOBER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 336
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dolničar Ivan, Ljubljana,

Tržaška 336, vstop 14. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolničar Ivan, imenovan 14. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 3596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 511 Posredništvo; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov

z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-43939

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02451 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  HOLDING  MENARD,
družba za upravljanje podjetij, d.o.o.,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 128, se-
dež: Ulica bratov Učakar 128, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti, zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5832730
Firma: K.M.S., consulting, marketing,

svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: K.M.S., d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51
Ustanovitelj: Menard Stanislav, izstop

10. 4. 1996; Menard Stanislava, izstop 10.
4. 1996; Radisavljevič Boris, Ljubljana, Li-
varska 14, vstop 10. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Menard Stanislava, razrešena 10.
4. 1996; družbenik Menard Stanislav, razre-
šen 10. 4. 1996; direktor Radisavljevič Bo-
ris, imenovan 10. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih kemikalij; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.
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Rg-43943

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02482 z dne 1. 7. 1996 pri
subjektu vpisa INTERMARKET TOURS,
inženiring, trgovina, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., Trzin, Blatnica 12, Mengeš,
sedež: Blatnica 12, 1234 Mengeš, pod vlož-
no št. 1/12201/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5484120

Ustanovitelja: Turk Majda, Mengeš, Ki-
dričeva 101, vstop 29. 3. 1991, vložek
922.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Turk Zdravko, izstop 20. 5. 1996; Turk Mir-
ko, Trzin, Kidričeva ul. 101, vstop 20. 5.
1996, vložek 1,383,600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turk Zdravko, razrešen 20. 5. 1996;
direktor Judež Alojz, Ljubljana, Smrtniko-
va ul. 4, imenovan 20. 5. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1996: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 246
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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.; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
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; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5165 Trgovina 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43947

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02979 z dne 2. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SENSOR BLUE, trgovsko storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
c. 132, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27971/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5945020
Firma: LOMAS, Trgovsko storitveno

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LOMAS, d.o.o., Ljub-

ljana.
Rg-43948

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03104 z dne 4. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28118/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5952298
Firma: A-GALAXY, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana
Skrajšana  firma:  A-GALAXY,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Osman Selčuk Albayrak,

Merkez, Turčija, Yuskelis 2118, Sk. uyar.
apt., vstop 14. 6. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Anžur Dragica, Ljubljana, Celovška
c. 56, imenovana 19. 6. 1996 in sicer za

določen čas 5 let. Direktorica zastopa druž-
bo pri vseh pravnih poslih, katerih vrednost
ne presega 1,000.000 SIT, v poslih, ki pre-
segajo navedeno vrednost in v poslih ods-
vajanja in obremenjevanja nepremičnin je
potrebno soglasje ustanovitelja; prokurist
Osman Selčuk Albayrak, imenovan 14. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 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;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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 žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, 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 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
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debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi 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; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 2523 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; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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; 5246 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost 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;
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-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 71401 Izposojanje športne opreme.

Rg-43950

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01516 z dne 1. 7. 1996 pod
št. vložka 1/16362/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5592267002

Firma: PLANETA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana – Podružnica Opti-
ka Clarus

Skrajšana firma: PLANETA, d.o.o.,
Ljubljana – Podružnica Optika Clarus

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Čopova 5a
Ustanovitelj: PLANETA, trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 76, vstop
1. 2. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krstić Tihomir, Ljubljana, Gerbičeva
14, imenovan 1. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 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; 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 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
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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 drobno z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi 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; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no 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; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 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.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kuriske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 6711 Storitve finančnih
trgov; 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 8512 Izven-

bolnišnična zdravstvena dejavnost; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-43951

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02029 z dne 1. 7. 1996 pod
št. vložka 1/19167/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5640199002
Firma: RONDA, podjetje za transport,

trgovino in turizem, d.o.o., Ljubljana, Po-
družnica Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Ul. borcev 8
Ustanovitelj: RONDA, podjetje za trans-

port, trgovino in turizem, d.o.o., Ljubljana,
Cesta na Vrhovce 10, vstop 11. 4. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šućur Vlado, Borovnica, Miklaviče-
va cesta 4, imenovan 11. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1996: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 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; 2644 Proizvodnja malte; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 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; 3543 Proizvodnja vozil za inva-
lide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogranja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-

belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 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; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 8041
Dejavnost vozniških šol; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-43956

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03020 z dne 3. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28113/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5951046
Firma: NATURLES, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NATURLES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1315 Velike Lašče, Hlebče 2
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Zakrajšek Primož, Velike

Lašče, Hlebče 2, vstop 10. 6. 1996, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zakrajšek Primož, imenovan 10. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
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ritve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 25463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-43959

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02521 z dne 3. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa AGROMARKETING, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, posredovanje, za-
stopanje, nakup in prodajo v trgovinskem
prometu, Ljubljana, Melikova 7, sedež:
Melikova 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04492/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5326290
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Habjan Alojz, razrešen 15. 3. 1995;
direktor Habjan Marko, Ljubljana, Meliko-
va 7, imenovan 15. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 0121
Reja govedi; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja

perutnine; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Rg-43963

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02965 z dne 3. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28103/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5950945
Firma: BIOSPROM, marketing in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 2
Skrajšana  firma:  BIOSPROM,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vujičič Mišo, Nikšič, ZR

Jugoslavija, M. Biljurića 15, vstop 10. 6.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jevnikar Simona, Ljubljana, V var-
de 11, imenovana 10. 6. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2420 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela speicalnih strok; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5158 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55301 Dejavnost re-

stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni 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; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90005 Druge storitve javne higiene.

Rg-43964

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01290 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GPG 5 EVGRAD, Podjetje
za izvajanje del v gradbeništvu, d.d., Vrh-
nika, sedež: Pot na Tojnice 10, 1360 Vrh-
nika, pod vložno št. 1/11952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 18261/94 zaradi naziva firme s temile
podatki:

Matična št.: 5483662
Firma: GPG EVGRAD, Podjetje za iz-

vajanje del v gradbeništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: GPG EVGRAD, d.o.o.

Vrhnika.

Rg-43977

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02806 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa NILSON, podjetje za trgo-
vino, marketing in zastopanje tujih firm,
Šlandrova 10, Ljubljana, sedež: Šlandro-
va  10,  1000 Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/19033/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5642825
Firma: NILSON, podjetje za trgovino,

marketing in zastopanje tujih firm, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež:  1000 Ljubljana,  Ulica  aktivi-
stov 2

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 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; 50401 Trgovina na de-
belo 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
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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
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
z 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; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na deblo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-

no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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 zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 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; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7120 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415

Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-43995

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05061 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa PIRAMIDA, d.o.o., podjet-
je za trgovino, kooperacijo in svetovanje,
sedež: Polje 10, 1410 Zagorje, pod vložno
št. 1/02258/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev in spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5288835
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
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porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6110 Pomorski promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti, v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotorafska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-44001

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03693 z dne 24. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28208/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5957788

Firma: BEIERSDORF, trgovina s sani-
tarnim, kozmetičnim in tehničnim blagom
na debelo in drobno, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Gregorčičeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Beiersdorf AG, Zvezna Re-

publika Nemčija, Unnastrasse 48, Hamburg,
vstop 21. 6. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Strass Peter, Wien, Avstrija, Oskar Jasc-
ha-Gasse 98, imenovan 21. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Zupančič
Mitja, Radomlje, Gregorčičeva 6, imenovan
21. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1996:
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51460 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52320 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-44003

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01881 z dne 29. 7. 1996 pod
št. vložka 1/28219/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5941113
Firma: RCL Int., Računalniški in in-

formacijski inženiring, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: RCL Int., d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 83
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelji: Jan Jernej, Ljubljana, Zi-

herlova 2, vstop 23. 3. 1996, vložek 510.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Keržan
Sandi-Aleksander, Gozd Martuljek, Na bre-
gu 3, vstop 23. 3. 1996, vložek 510.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Popovič Robert,
Ljubljana, Bohinjčeva 10, vstop 23. 3. 1996,
vložek 510.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jan Jernej, imenovan 23. 3. 1996, ki za-
stopa družbo brez omejitev za sklepanje po-
slov do višine 9,000.000 SIT, nad tem zne-
skom potrebuje soglasje skupščine družbe;
direktor Keržan Sandi-Aleksander, imenovan
23. 3. 1996, ki zastopa družbo brez omejitev
za sklepanje poslov do višine 9,000.000 SIT,
nad tem zneskom potrebuje soglasje skupšči-
ne družbe, kot direktor uprave.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja

elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanja zvoka in slike; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-44006

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05419 z dne 22. 7.1 996 pri
subjektu vpisa SVETINA & LAZAR, pro-
daja ogrevalne in sanitarne tehnike,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 469,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15154/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5553440
Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996: 2212

Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 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; 2823 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja čr-
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palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in goril-
nikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3612 Proizvodnja pohištva, za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4010 Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s pli-
nastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogranja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi, gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-44007

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01941 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  AGROBAR,  gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 244, se-
dež: Dolenjska cesta 244, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10548/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5459427
Firma: AGROBAR, gostinstvo, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1261 Ljubljana-Dobrunje, So-

strska 16d
Ustanovitelja: Černivc Miroslav, vstop

25. 5. 1994 in Omahen-Černivc Janja, vstop
16. 4. 1996, oba Ljubljana, Sostrska cesta
16d, vložila po 808.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996: 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;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-44008

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02921 z dne 22. 7. 1996 pri
subjektu vpisa STG PLIN, specialni in teh-
nični plini, d.o.o., Ziherlova 8, Ljubljana,
sedež: Ziherlova 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23537/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996: 2320
Proizvodnja naftnih derivatov; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 4020 Oskrba s pli-
nastimi gorivi po plinovodni mreži; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-44009

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/1920 z dne 22. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CONDOR, podjetje za zunanjo trgo-
vino, zastopanje ter storitve marketinga
in  inženiring,  d.o.o.,  sedež: Slovenska 9a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04201/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5833698
Firma: CONDOR, podjetje za zunanjo

trgovino, zastopanje ter storitve marke-
tinga in inženiringa, Slovenska 9a, Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Smole Marko, Ljubljana,

Polanškova 22, vstop 4. 1. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Smola Miran, Kočevje, Pri Unionu 6, vstop
4. 1. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z elektirčnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi 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; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-44350

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20277 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KARO, storitveno podjet-
je, d.o.o., Simona Jenka 9, Domžale, se-
dež: Simona Jenka 9, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/18273/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5636477
Firma: KARO, inženiring, d.o.o., Men-

geš
Skrajšana firma: KARO, d.o.o., Mengeš
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska 24
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelj: Kalušnik Roman, Mengeš,

Slovenska 24, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-

jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-44352

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16881 z dne 27. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27941/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5879540
Firma: RAFICON Jelen in drugi, Pod-

jetje za računovodstvo, finance in sveto-
vanje, d.n.o.

Skrajšana  firma:  RAFICON  Jelen  in
drugi, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,
Šolska ul. 10

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Jelen Milica, Brezovica

pri Ljubljani, Šolska ul. 10, vstop 21. 11.
1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Jelen Kami-
lo, Maribor, Frankolovska 2, vstop 21. 11.
1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jelen Kamilo, imenovan 21. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-44354

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01910 z dne 27. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27933/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5944635
Firma: KOSEM in družbenica, podjet-

je za posredništvo in trgovino na debelo,
k.d., Ljubljana, Kardeljeva ploščad 11a

Skrajšana firma: KOSEM in družabni-
ca, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kardeljeva plo-

ščad 11a
Osnovni kapital: 11.000 SIT
Ustanovitelja: Kosem Tomaž, Dol pri

Ljubljani, Videm 28, vstop 11. 4. 1996, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Čučnik Helena, Ljub-
ljana, Novo Polje c. 2/3a, vstop 11. 4. 1996,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kosem Tomaž, imenovan 11. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1996: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 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; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-

bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-44355

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01455 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa RADIOTEL, trgovina in in-
ženiring, d.o.o., sedež: Njegoševa 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26955/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5908264
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 45
Ustanovitelj: I.T.P. HOLLAND B.V.,

Amstelveen, Rembrantweg 306, izstop 25.
3. 1996; SMART COM, družba za proizvod-
njo in prodajo informacijskih in telekomu-
nikacijskih sistemov, d.o.o., Ljubljana, Brn-
čičeva 45, vstop 25. 3. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44357

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01944 z dne 27. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27934/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5944694
Firma: TELECENTER, družba za pro-

izvodnjo, servis in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana   firma:   TELECENTER,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Luize Pesjako-
ve 9

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bajc Majda, Ljubljana,

Povšetova 104a, vstop 18. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bajc Majda, imenovana 18. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
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nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;

5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne 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); 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-

tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-44358

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04338 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PUBLIKUM-MENJALNI-
CE, d.o.o., sedež: Komenskega 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25883/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev in deležev s temi-
le podatki:

Matična št.: 5878837
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 34
Ustanovitelji: PUBLIKUM, borzno po-

sredovanje, d.d., izstop 23. 8. 1995; Taljat
Zvone, Tolmin, Most na Soči 30, vstop 23.
8. 1995, vložek 751.650 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Čendak Dean, Šempeter pri
Gorici, Žnidaršičeva 24, vstop 23. 8. 1995,
vložek 462.900 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Klarič Darko, Turjak, Mali Osolnik
15, vstop 23. 8. 1995, vložek 285.450 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44359

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani  je  s
sklepom Srg št. 96/01823 z dne 27. 5. 1996
pri subjektu vpisa EURO – TRIUMPH
Gmbh, München, Podružnica Ljubljana,
sedež: Dunajska 51, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25299/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5839629
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 25.

Rg-44360

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02155 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LJUDSKA BANKA, d.d.,
sedež:  Miklošičeva 30,  1000  Ljubljana,
pod vložno št. 1/26467/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo pooblastil
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Setzer Peter, Dunaj, Schreiberweg
77, razrešen 7. 5. 1996 kot predsednik upra-
ve in ponovno imenovan za predsednika
uprave, ki zastopa banko skupaj z drugim
članom uprave (dva člana uprave) ali sku-
paj s kolektivnim prokuristom, sicer pa neo-
mejeno; član uprave Vodopivec Boris, Ljub-
ljana, Opekarska 13c, razrešen 7. 5. 1996 in
ponovno imenovan za člana uprave, ki za-
stopa banko skupaj z drugim članom uprave
(dva člane uprave), ali skupaj s kolektivnim
prokuristom, sicer pa neomejeno; zastopnik
Koch Anton, Dunaj, Rottstrasse 14/5, razre-
šen 7. 5. 1996 in imenovan za člana uprave,
ki zastopa banko skupaj z drugim članom
uprave (dva člana uprave), ali skupaj s ko-
lektivnim prokuristom, sicer pa neomejeno.

Rg-44361

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01895 z dne 24. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27918/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5944597
Firma:  DRIADA  FLOOR,  zaključna

dela v gradbeništvu, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  DRIADA  FLOOR,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta 2
Osnovni kapital: 1,781.000 SIT
Ustanovitelja: Gračner Marjan, Šentjur

pri Celju, Jakob pri Šentjurju 11č, vstop 9.
4. 1996, vložek 890.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Česen Boštjan, Duplje, Žiga-
nja vas 66, vstop 9. 4. 1996, vložek 890.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gračner Marjan, imenovan 9. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Če-
sen Boštjan, imenovan 9. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996:
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 60240 Cestni to-
vorni promet; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje.

Rg-44362

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01896 z dne 22. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27909/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5944619

Firma: LAPIDARIUM, nepremičnine
in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LAPIDARIUM, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ilovški štradon
22

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brumnič Peter, Ljubljana,

Kvedrova cesta 24, vstop 17. 8. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brumnič Peter, imenovan 17. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01230 Reja
prašičev; 01240 Reja perutnine; 01250 Reja
drugih živali; 01300 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske stori-
tve; 05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 10100 Pridobivanje črnega
premoga; 10200 Pridobivanje rjavega pre-
moga in lignita; 10300 Pridobivanje šote;
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 14120 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 14210 Pridobivanje gramoza in
peska; 14220 Pridobivanje gline in kaolina;
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15200 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 15330 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 15420 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 15430 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Proizvod-
nja sladoleda; 15610 Mlinarstvo; 15600 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15710
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 15720 Proizvodnja krmil za hišne
živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 15830 Proizvodnja slad-
korja; 15840 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja
testnin; 15860 Predelava čaja in kave; 15870
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 15880 Proizvodnja homoge-
niziranih živil in dietetične hrane; 15890
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910 Pro-
izvodnja žganih pijač; 15920 Proizvodnja
etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja vina
iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 15950 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 15960 Proizvod-
nja piva; 15970 Proizvodnja slada; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 17110 Priprava in predenje vla-

ken bombažnega tipa; 17120 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
17130 Priprava in predenje česanke iz vla-
ken volnega tipa; 17140 Priprava in prede-
nje vlaken lanenega tipa; 17150 Sukanje in
priprava naravne svile ter sukanje in tekstu-
riranje sintetične ali umetne filamentne pre-
je; 17160 Proizvodnja šivalnih sukancev;
17170 Priprava in predenje drugih tekstil-
nih vlaken; 17210 Tkanje preje bombažne-
ga tipa; 17220 Tkanje preje tipa volnene
mikanke; 17230 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 17240 Tkanje preje tipa svile;
17250 Tkanje druge tekstilne preje; 17300
Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17510
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 17530
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 17540 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 17600 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 17710 Pro-
izvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 18100 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 18210 Proizvodnja
delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spod-
njega perila; 18240 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 18300 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 19100 Strojenje in dodelava usnja;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Pro-
izvodnja obutve; 20100 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 21110 Pro-
izvodnja vlaknin; 21120 Proizvodnja papir-
ja in kartona; 21210 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 21220 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 21240 Proizvodnja ta-
pet; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 22110 Izdajanje knjig;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje
revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev  zvočnega  zapisa;  22150  Drugo
založništvo; 22210 Tiskanje časopisov;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvod-
nja  tiskovnih  sestavkov;  22250  Druge  s
tiskarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje  zvočnih  zapisov;  22320  Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 24160 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 24520 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
24610 Proizvodnja razstreliv; 25110 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 25120
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 26140 Proizvodnja
steklenih vlaken; 26150 Proizvodnja in ob-
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likovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 26210 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 26220 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 26230 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 26240 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 26250 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 26250 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 26300 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
26400 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
26510 Proizvodnja cementa; 26520 Pro-
izvodnja apna; 26530 Proizvodnja mavca;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 26630 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 26640 Pro-
izvodnja malte; 26650 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 26660 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 26700 Obdelava naravnega kamna;
26810 Proizvodnja brusilnih sredstev;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 29230 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 29310 Pro-
izvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 31500 Pro-
izvodnja opreme za razsveljavo in električ-
nih svetilk; 31610 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 31620 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620
Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5000 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-

govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 514300 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51460 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 51530 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z

živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52330 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52140 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno spohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skla-
diščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem; 71310 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost voz-
niških šol; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030
Druge storitve za nego telesa; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-44365

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01861 z dne 22. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27907/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5941067
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA ĐU-

RAGIĆ – SOTLAR o.p., d.n.o., Tomšiče-
va 4, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tomšičeva 4
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Đuragić Drago, Ljublja-

na, Resljeva 44, vstop 5. 4. 1996, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Sotlar Miha, Ljublja-
na, Podrožniška 7, vstop 5. 4. 1996, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sotlar Miha, imenovan 5. 4. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenik Đuragi-
ć Drago, imenovan 5. 4. 1996, zastopa druž-
bo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996: 7411
Pravno svetovanje.

Rg-44366

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04812 z dne 15. 5. 1996 pod
št. vložka 1/06166/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5358361002
Firma: KOVAČ & CO, Podjetje za go-

stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Po-
družnica Ljubljana, Pot k Savi 9

Skrajšana firma: KOVAČ & CO, d.o.o.,
Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot k Savi 9
Ustanovitelj: KOVAČ & CO, Podjetje

za gostinstvo, turizem in trgovino, Ljublja-
na, Pot k Savi 3, Ljubljana, Pot k Savi 3,
vstop 6. 10. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Babnik Rok, Ljubljana, Pot k Savi
9, imenovan 6. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot vodja podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering).

Rg-44367

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04670 z dne 15. 5. 1996 pod
št. vložka 1/17019/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5596076002
Firma: BRIN – LOŽ, Podjetje za trgo-

vino in promet, d.o.o., Lož, Podružnica v
Ljubljani

Skrajšana firma: BRIN – LOŽ, d.o.o.,
Lož, Podružnica v Ljubljani

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Ustanovitelj: BRIN – LOŽ, d.o.o., Pod-

jetje za proizvodnjo in promet, Lož, Stari
trg pri Ložu, Nadlesk 44, vstop 25. 9. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Komidar Jože, Stari trg pri Ložu,
Nadlesk 34, imenovan 25. 9. 1995, zastopa
podružnico brez omejitev; zastopnik Tom-
šič Matjaž, Ljubljana, Tomšičeva ulica 21a,
imenovan 25. 9. 1995, zastopa podružnico
brez omejitev kot komercialni direktor.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 515 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem

in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, 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; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
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na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 637 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-44369

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11026 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MEHANOTRADE, Podjet-
je za trgovino, zastopanje in marketing,
d.o.o.,  Kolodvorska 29,  Ljubljana,  se-
dež: Kolodvorska 29, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15307/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v ko-
manditno družbo s temile podatki:

Matična št.: 5555175
Firma:  MEHANOTRADE  –  Matija

Pucihar, trgovina, zastopanje, marketing,
k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: MEHANOTRADE –
Matija Pucihar, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 9
Ustanovitelja: Pucihar Jože, izstop 2. 6.

1994; Pucihar Matija, vložek 7.000 SIT in
Pucihar Zvonka, vložek 1.000 SIT, oba
Ljubljana, Tržaška c. 39, vstopila 2. 6. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pucihar Matija, imenovan 2. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Pu-
cihar Jože, razrešen 2. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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; 521
Trgovina 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; 515 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomsko propagiranje.

Rg-44371

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00698 z dne 14. 5. 1996 pri

subjektu vpisa INDUSTRIJSKI BIRO, in-
ženiring za izgradnjo industrije, p.o.,
Ljubljana, Dunajska 106, sedež: Dunaj-
ska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00476/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, tipa
zastopnika in pooblastil, uskladitev dejav-
nosti in preoblikovanje iz p.o. v družbo z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5077788
Firma: INDUSTRIJSKI BIRO, inženi-

ring za izgradnjo industrije, d.o.o.
Skrajšana firma: INDUSTRIJSKI BI-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 110,632.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 8. 12. 1995, vložek 110,632.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pirc Božidar, Krško, Cesta krških
žrtev 10, razrešen 24. 2. 1995 in imenovan
za direktorja, ki ima omejena pooblastila za
zastopanje družbe tako, da mora pridobiti
predhodno pisno soglasje skupščine družbe
za sklepanje naslednjih pravnih poslov:
sklepanje, odpoved ali spreminjanje kakr-
šnekoli pogodbe ali izvajanje pravnih po-
slov izven okvira rednega in običajnega te-
ka poslovanja; najemanje kreditov ali poso-
jil, katerih vrednost glavnice presega zne-
ske tolarske protivrednosti 80.000
(osemdesettisoč) DEM; dajanje posojil dru-
gim fizičnim in/ali pravnim osebam, katerih
vrednost glavnice presega znesek tolarske
protivrednosti 80.000 (osemdesettisoč)
DEM ter odobravanje komercialnih ali bla-
govnih kreditov, katerih vrednost presega
tolarsko protivrednost 80.000 (osemdesetti-
soč) DEM; najemanje ali dajanje garancij,
poroštev, hipotek ali drugih oblik zavaro-
vanj, ki presegajo tolarsko protivrednost
80.000 (osemdesettisoč) DEM; prodaja, da-
janje ali prevzem v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 80.000 (osemdesetitisoč)
DEM; investicije, ki po svoji vrednosti pre-
segajo znesek tolarske protivredosti 80.000
(osemdesettisoč) DEM; ustanavljanje družb-
hčera, predstavništev ali poslovnih enot
družbe; nakup deležev/delnic drugih družb;
prodaja deležev/delnic katerekoli družbe.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-44372

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02037 z dne 15. 5. 1996 pod
št. vložka 1/20865/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5695163001
Firma: CITEX, podjetje za zunanjetr-

govinske storitve, zastopanje in svetova-
nje, inženiring, kupoprodajne storitve,
izobraževalno pedagoške storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Ljubljana, Bole-
tova 23

Skrajšana firma: CITEX, d.o.o., Ljub-
ljana, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Boletova 23
Ustanovitelj: CITEX, d.o.o., Ljubljana,

Majorja Lavriča 12, vstop 15. 4. 1996, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Črne Cirila, Ljubljana, Boletova
ul. 23, imenovana 15. 4. 1996, zastopa po-
družnico brez omejitev kot vodja podružni-
ce; zastopnik Črne Slavko, Ljubljana, Bole-
tova ul. 23, imenovan 15. 4. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev kot pomočnik,
vodja podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 183 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 191 Strojenje in dodelava us-
nja; 912 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 193
Proizvodnja obutve; 221 Založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
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
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
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svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževanje;
926 Športna dejavnost; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti.

Rg-44374

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20247 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu vpisa KAPTOL, Podjetje za go-
stinstvo, turizem in storitve, d.o.o., sedež:
Kaptol 1, 1338 Kočevska Reka, pod vlož-
no št. 1/21317/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5716438
Firma: KAPTOL, podjetje za gostin-

stvo, turizem in storitve, d.o.o., Kaptol 1,
Kočevska Reka

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krkovič Anton, Kočevska

Reka, Kaptol 1, vstop 7. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 926 Športna de-
javnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-44375

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01488 z dne 26. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27826/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5940362
Firma: MIROTI, projektiranje, inženi-

ring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 21

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rot Barbara, Ljubljana,

Kunaverjeva 6, vstop 23. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rot Barbara, imenovana 23. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-44501

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01496 z dne 14. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  POZAVAROVALNICA
SAVA, d.d., sedež: Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01413/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika, dejavnosti in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5063825
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastop-

nik Čeč Dušan, Ljubljana, Smrekarjeva 17,
razrešen kot v.d. direktorja dne 24. 3. 1995 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev kot predsednik uprave; zastop-
nik Kobe Vladimir, Ljubljana, Klemenova
28, imenovan 24. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik predsednika
uprave; član uprave Jezeršek Borut, Lesce,
Hlebce 23, imenovan 24. 3. 1995, zastopa
družbo skupno z ostalimi člani uprave; član
uprave Rusjan Sergej, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 34, imenovan 24. 3. 1995, zastopa
družbo skupno z ostalimi člani uprave; za-
stopnik Pavliha Marko, dr., Ljubljana, Bra-
tov Učakar 118, imenovan 24. 3. 1995 in kot
namestnik člana uprave zastopa družbo skup-
no z ostalimi člani uprave.

Člani nadzornega sveta: Pucelj Branko,
Klemenčič Nada, Cotar Drago, Žalik Cvet-
ka, Flis Slavko in Šolar Marinka, vsi vstopi-
li 24. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg-44502

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04351 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa HTE, podjetje za trgovino,
storitve in inženiring s področja elektro-
nike, d.o.o., Ljubljana, sedež: Roška 19,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02902/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5327504
Ustanoviteljica: Lesar Jurij, izstop 6. 11.

1995; Živec Biserka, Piran, Grudnova 16,
vstop 11. 12. 1989, vložek 2,432.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44522

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02589 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KOMPAS MEJNI TURIS-
TIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Kozina,
sedež: Krvavi potok 30, 6240 Kozina, pod
vložno št. 1/04418/03 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5004560007
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mahnič Vojko, razrešen 1. 4. 1996
kot v.d. vodje podružnice; zastopnik Nedoh

Bojan, Ankaran, Kolomban 3, imenovan 1.
4. 1996, kot v.d. vodje podružnice, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-44523

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02548 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  Gorenje  TIKI,  Elektro-
strojno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Magi-
strova 1, sedež: Magistrova 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5034353
Osnovni kapital: 26,687.000,60 SIT
Ustanovitelja: GORENJE, d.o.o., Vele-

nje, Partizanska 12, vstop 31. 8. 1995, vlo-
žek 13,610.370,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, d.d., Ljubljana, Dunajska 104, vstop 3.
12. 1992, vložek 13,076.630,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-44524

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01925 z dne 10. 6. 1996 pri
subjektu vpisa FINSA, finančni inženiring
in svetovanje, p.o., sedež: Mašera Spasi-
čeva ulica 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, zastopnika in
spremembo in dopolnitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5339308
Firma: FINSA, finančni inženiring in

svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FINSA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 646,804.000 SIT
Ustanovitelj: SALUS, p.o., izstop 16. 4.

1996; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 16. 4.
1969, vložek 646,804.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Jenko Igor, Ljubljana, Štihova 20,
razrešen 16. 4. 1996 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo skupaj s prokurist-
ko; prokuristka Prinčič Bojana, Kranj, Trg
Rivoli 5, imenovana 16. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1996: 6110
Pomorski promet; 6322 Druge pomožne de-
javnosti, v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 92621 Dejav-
nost marin.

Rg-44525

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02441 z dne 28. 6. 1996 pri
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subjektu vpisa AGROTEHNIKA-TRGO-
VINA,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Tr-
žaška c. 132, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06105/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5198364
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gosar Zvone, razrešen 10. 5. 1996;
direktor Franc Sladič, Ljubljana, Vurnikova
ulica 11, imenovan 10. 5. 1996, ne more
brez soglasja skupščine družbe: opredeliti
kadrovskih viškov družbe; odprodati dela
sredstev družbe ali deleža družbe; hipote-
karno obremenjevati nepremičnin; zastav-
ljati terjatev ali zalog v korist tretjih; poob-
lastilo direktorja se omejuje z najemanjem
finančnih obveznosti nad 50.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije.

Rg-44526

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02592 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa LB LEASING, d.o.o., Ljub-
ljana, Trg republike 3, sedež: Trg repub-
like 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/07355/00
vpisalo v sodni register tega sodišča člane
nadzornega sveta in spremembo akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5384915
Člani nadzornega sveta: Voljč Marko,

Kosovinc Dragonja Maruša, Pirc Ivan, Jur-
jevič Vanja in Mesarič Črt, vsi vstopili 9. 5.
1996.

Rg-44530

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04180 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TRUDEN, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Nadlesk, sedež: Nadlesk 19,
1386 Stari trg pri Ložu, pod vložno št.
1/09091/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5530393
Ustanovitelj: Truden Franc, Stari trg pri

Ložu, Nadlesk 19, vstop 19. 9. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Truden Ana, izstop 1. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja pe-
rutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih špotnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1521
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1571 Proizvodnja pri-

pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-

nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 526 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;
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-
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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.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske 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;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Rg-44531

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02484 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ARHE, Inženiring, consul-
ting, zunanja trgovina, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Židovska steza 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09804/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva
ustanovitelja in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5445329
Ustanovitelj: DESSA Arhitekturni cen-

ter, Ljubljana, Židovska steza 4, vstop 20.
11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; DESSA, Trajna delovna
skupnost samostojnih kulturnih delavcev –
arhitektov, p.o., izstop 20. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji  lesa  in  gradbenega  materiala;  5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-

vinskih izdelkov; 7010 Poslovanje z last-
nimi  nepremičninami;  7031  Dejavnost
agencij  za  posredništvo  v  prometu  z
nepremičninami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Dugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-44532

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02467 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KOMUNALNE GRADN-
JE, d.o.o., sedež: Cesta na Krko 7, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/11000/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5459150
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Krašovec Anton, Ljubljana, Na-
noška 16, razrešen 17. 5. 1996 kot v.d. di-
rektorja in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-44533

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01730 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TOMI TRADE, d.o.o., Tr-
govina in proizvodnja, Cesta vstaje 23,
1211 Šmartno,  sedež:  Cesta  vstaje  23,
Šmartno, pod vložno št. 1/11168/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo deležev, osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5462690
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tomšič Cecilija in Tom-

šič Silvo, oba Šmartno, Cesta vstaje 23,
vstopila 5. 12. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1924 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-44535

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19479 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TOKANA, podjetje za tr-

govino, zastopstvo in storitve, d.o.o., se-
dež: Šmartinska 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13011/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo deležev,
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
in spremembo priimka ustanoviteljice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5808979
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bavčer Gorazd, Export

Kleintransporte, Rathgeberstrasse 3, 8070,
Ingolstadt, Nemčija, vstop 5. 1. 1994, vlo-
žek 1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bavčer Natalija, Ljubljana, M. Boršt-
nikove 9, vstop 5. 1. 1994, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Majhen Natalija, sedaj Bavčer Na-
talija, imenovana 5. 1. 1994, kot pomočnica
direktorja zastopa družbo pri sklepanju po-
godb do višine 100.000 SIT, nad to vred-
nostjo pa le ob soglasju direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1996: 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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem.
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Rg-44537

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01475 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa INTRANS, podjetje za za-
stopstva, storitve, transport in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Učakar 46,
sedež: Uica bratov Učakar 46, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5541905
Firma: SLADEK TRADE & Co., Im-

port-export, d.n.o., Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 46

Skrajšana firma: SLADEK TRADE &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Sladek Zvonimir, izstopil
1. 3. 1995 ter ponovno vstopil dne 1. 3.
1995, odgovornost: ne odgovarja ter Sladek
Zlatka, vstopila 1. 3. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem, oba Ljub-
ljana, Ulica bratov Učakar 46, vložila po
4.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sladek Zlatka, imenovana 1. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih.

Rg-44539

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04409 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa BETRA, Podjetje za trgo-
vino, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana, Kolodvorska 7, sedež: Kolod-
vorska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15627/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanovitelja in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5619882
Ustanoviteljica: Strah Eva Irma, Ljub-

ljana, Celovška 127, vstop 23. 8. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Strah Anton Benjamin, izstop 23. 8.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Strah Anton Benjamin, razrešen 23. 3.
1995; direktorica Strah Eva Irma, imenovana
23. 8. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-44541

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03927 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  KOLPA,  trgovina,  go-
stinstvo, turizem, d.o.o., Sela 5, Osilnica,
sedež: Sela 5, 1337 Osilnica, pod vložno št.
1/15685/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5570026
Osnovni kapital: 1,721.593 SIT
Ustanoviteljica: Kovač Ana, Osilnica,

Sela 5, vstop 23. 12. 1991, vložek 1,721.593
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-44542

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03874 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  FOTOSVET,  Trgovsko
podjetje uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, se-
dež:  Letališka  33,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/16042/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5572339
Dejavost, vpisana dne 4. 7. 1996: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 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; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-44543

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03336 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DAMA – TRADE, inženi-
ring, d.o.o., Kvedrova 36, Ljubljana, se-
dež:  Kvedova 36,  1000 Ljubljana,  pod
vložno št. 1/16193/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, deležev, zastopnikov ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5586950
Ustanovitelja: Sečen Marta, Ljubljana,

Kvedrova 36, vstop 5. 3. 1992, vložek
3,039.906 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sečen Darko, Ljubljana, Jakčeva 34, vstop
31. 5. 1995, vložek 100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sečen Marta, razrešena 31. 5.
1995; direktor Sečen Darko, imenovan 31.
5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posred-
ništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
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; 51471 Dejavnost knjigarn; 51472 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; 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.; 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; 602 Drug kopenski
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.
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Rg-44547

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04372 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  KNAUF,  proizvodnja  in
prodaja gradbenih materialov, Ljublja-
na,  d.o.o.,  sedež:  Pot  k  sejmišču  30,
1231 Ljubljana-Črnuče,  pod  vložno  št.
1/18873/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5621372
Sedež:  1000  Ljubljana,  Dunajska

cesta 115.
Rg-44548

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01498 z dne 17. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PETROVC, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Žlebe 16, Medvode, sedež:
Žlebe 16, 2115 Medvode, pod vložno št.
1/19216/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5694833
Firma:  NEMANIČ  &  COMPANY,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška c. 91
Ustanovitelja: Bergant Zoran, izstop 21.

3. 1995; Nemanič Boštjan, Ljubljana, Podu-
tiška cesta 91, vstop 21. 3. 1995, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Žnideršič Nataša, Ljubljana
Polje, Rjava cesta 2b, vstop 21. 3. 1995,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Bergant Zoran, razrešen 21. 3. 1995;
zastopnik Bergant Janez, razrešen 21. 3.
1995; direktor Nemanič Boštjan, imenovan
21. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnica Žnideršič Nataša, imenovana 21.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 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; 50401 Trgovina na de-
belo 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 poizdelki; 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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-44549

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03406 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DOMUS, idejne zasnove in
rešitve, d.o.o., sedež: Erjavčeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19577/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev in spremembo
priimka ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5662362
Ustanovitelji: Cajhen-Franković Car-

men, izstop 31. 5. 1995; Kešpert Jasna,
Ljubljana, Leninov trg 7, vstop 12. 11. 1992,
vložek 81.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Peklenik Aleš, Ljubljana, Vrhovci,
Cesta XV št. 8, vstop 12. 11. 1992, vložek
299.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Toroš Ivan, Ljubljana, Jeranova 15, vstop
19. 12. 1994, vložek 121.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Blatnik Marija, Škoflji-
ca, Smrjenje 6, vstop 12. 11. 1992, vložek
12.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44550

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01749 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa G T M, mednarodni pre-
voz, trgovina, storitve, sedež: Komenda,
Žeja 8,  1218 Komenda,  pod  vložno  št.
1/19807/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, odgovornosti
ustanoviteljev, zastopnikov in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5770734
Firma: G T M JARC, mednarodni pre-

voz, trgovina, storitve, k.d., Komenda
Skrajšana firma: G T M JARC, k.d.,

Komenda
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1218 Komenda, Žeje pri Ko-

mendi 8
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Ustanoviteljica: Jarc Tatjana, Komenda,
Žeje pri Komendi 8, izstop 28. 3. 1995 ter
ponovno vstopila 28. 3. 1995, vložek
348.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jarc Tatjana, razrešena 28. 3. 1995
in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Jarc Gorazd,
razrešen 28. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 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; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;

5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-44553

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03500 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu vpisa FIDOM, poslovne storitve,
d.o.o., sedež: Jadranska 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20451/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo naslova
s temile podatki:

Matična št.: 5648378
Sedež: 1111 Ljubljana, Koprska uli-

ca 94.
Rg-44556

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03023 z dne 6. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MAPA, proizvodnja, trgo-
vina, izvoz-uvoz, d.o.o., Dragomer, Lepa
pot 5, Brezovica, sedež: Dragomer, Lepa
pot  5,  1351  Brezovica,  pod  vložno  št.
1/21586/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733901
Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 4531
Električne inštalacije; 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; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-

sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom, napravami za ogrevanje;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v 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
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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
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turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-44558

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01728 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa IB INTERCONSULT, sve-
tovanje na področju poslovne ekonomi-
ke, Ljubljana, d.o.o., sedež: Celovška 166,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/21847/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5729360
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 206
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Breschan Andreas, razrešen 30. 3. 1995;
direktor Napetschnig Franz Bruno, razrešen
30. 3. 1995; direktor Egger Marco Johann,
mag., Dunaj, Gusstrasse 4, imenovan 30. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Nedog Zdenka, Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 94, imenovana 30. 3. 1995.

Rg-44562

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03283 z dne 18. 6. 1996 pri
subjektu vpisa IZTR INTERNATIONAL,
gradnja, tehnologija in razvoj, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska c. 19, sedež: Sloven-
ska cesta 19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22687/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5749441
Ustanoviteljica: Koželj Jože, izstop 1. 7.

1994; Koželj Mirta, dr., Ljubljana, Cerkova
8, vstop 17. 11. 1994, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44563

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03418 z dne 4. 7. 1996 pri
subjektu vpisa BUSINESS WORLD, pod-
jetje za trgovino, turizem, poslovne stori-
tve in raziskave, d.o.o., Sp. Senica št. 16,
Medvode, sedež: Spodnja Senica št. 16,
1215 Medvode, pod vložno št. 1/23028/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, imena ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5798493
Firma: BUSINESS WORLD, podjetje

za trgovino, turizem, poslovne storitve in
raziskave, d.o.o.

Skrajšana firma: BWS, d.o.o.
Sedež: 1386 Kozarišče, Kozarišče 30
Osnovni kapital: 1,709.000 SIT
Ustanovitelja: Onušič Silvija, vložek

1,639.000 SIT in Onušič Jože Bogdan, vlo-
žek 70.000 SIT, oba Medvode, Sp. Senica
16, vstopila 5. 5. 1993, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Onušič Silvija, razrešena 31. 5. 1996;

direktor Onušič Jože Bogdan, imenovan
31. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 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;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 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; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 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; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 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; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina 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, 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; 5231 Dejavnost le-
karn; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
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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;
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-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost hote-
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); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 611 Pomorski promet; 6110
Pomorski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev 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;  6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposo-

janje izdelkov široke porabe; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 7230
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 5240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 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; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 921 Film-
ska in videodejavnost; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 922 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 925 Dejavnost knjiž-
nic, arhivov, muzejev in druge kulturne de-
javnosti; 9251 Dejavnost knjižnic in arhi-
vov; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 De-
javnost arhivov; 9252 Dejavnost muzejev,
varstvo kulturne dediščine; 92521 Dejav-
nost muzejev; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 950
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposl-
nim osebjem.

Rg-44566

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01721 z dne 28. 6. 1996 pri

subjektu  vpisa  ASSISTANCE  CORIS,
d.o.o., Podjetje za storitve, pomoč in za-
stopanje, sedež: Celovška 206, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5775582.

Rg-44571

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02826 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KOSEC Janez, družba za
izdelavo, montažo in servis rolet, žaluzij,
garažnih rolo vrat in markiz, d.o.o., Men-
geš, sedež: Prešernova 36, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/26207/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembe nazivov za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5894654
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Kosec Janez, Mengeš, Prešernova
36, razrešen 6. 6. 1996 in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev
kot pomočnik direktorja; direktorica Kosec
Brigita, Mengeš, Prešernova 36, razrešena
6. 6. 1996 in imenovana za zastopnico, ki
zastopa družbo brez omejitev kot pomočni-
ca direktorja.

Rg-44573

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 9602804 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ACM MAHKOVEC, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dolenjska c.  129,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/27651/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5936292
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996:

50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 6. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili.

Rg-44574

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02590 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  KS  NEPREMIČNINE,
družba za posredovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Tržaška 132, sedež: Tržaška 132, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27683/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5923905
Firma: KS NEPREMIČNINE, družba

za posredovanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lah Igor, razrešen 23. 4. 1996; direk-
tor Mikuž Marko, Črni Vrh nad Idrijo, Črni
Vrh 8, imenovan 23. 4. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-44576

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03396 z dne 28. 6. 1996 pod
št. vložka 1/28089/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža,
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ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5641055
Firma: PLETINA, Leb & Co, trgovsko

in tekstilno podjetje, d.n.o., Vrhnika
Skrajšana firma: PLETINA, Leb & Co,

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

odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Stara cesta 7
Osnovni kapital. 8.000 SIT
Ustanovitelja: Bečan Karel, izstop 30. 3.

1995; Leb Dušan, Vrhnika, Na Klisu 24,
vstop 30. 3. 1995, vložek 7.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Florjančič Mateja, Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 123, vstop 30. 3. 1995, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bečan Karel, razrešen 30. 3. 1995; za-
stopnik Leb Dušan, imenovan 30. 3. 1995,
pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin
in druge pogodbe v vrednosti nad 10.000
DEM sklepa v soglasju z drugim družbeni-
kom; direktorica Florjančič Mateja, imeno-
vana 30. 3. 1995, pogodbe o prodaji in na-
kupu nepremičnin in druge pogodbe v vred-
nosti nad 10.000 DEM sklepa v soglasju z
drugim družbenikom.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 172 Tkanje
tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 511
Posredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Finančni zakup (leasing); 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/03646/00 s firmo BETEX, podjetje za
tekstilno dejavnost, d.o.o., Kovorska cesta
7, Tržič.

Rg-44581

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19035 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa ANDA C, trgovsko in pro-
izvodno  podjetje,  d.o.o.,  sedež:  Brileje-
va  15,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/04970/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5330254
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zrimšek Zvone, Ljublja-

na, Dražgoška 42, vstop 18. 12. 1989, vlo-

žek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zrimšek Zvonko, Cerklje, Zalog pri Cer-
kljah 104, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zrimšek Andreja, Cerklje, Zalog pri Cer-
kljah 104, vstop 18. 12. 1989, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ANDA HANDELS G.m.b.h., izstop 27. 12.
1994.

Rg-44578

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04039 z dne 11. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  MEGA,  Projektiranje,
oblikovanje, marketing, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Jurčičev trg 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02647/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5296757
Sedež:  1000  Ljubljana,  Trg  republi-

ke 3.

Rg-44583

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04835 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa MAT, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, računalništvo, sve-
tovanje, poslovne storitve, marketing, zu-
nanjo trgovino, ..., Ljubljana, Savska 3,
sedež: Savska 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07589/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5387434
Firma: MAT, računalniški inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: MAT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 57
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1996: 2224

Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, 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; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 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; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-

šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-44586

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05622 z dne 15. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  AMAZING  COMPANY,
d.o.o., Podjetje za trgovino, posredova-
nje, zastopanje in marketing, sedež: Miv-
ka  27,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/23947/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5775329
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mršol Barbara, razrešena 9. 11.
1995; direktorica Truhan Snežana, Šmarje
Sap, Trdinova 29, imenovana 9. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-44589

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19208 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa DU-ET, svetovanje s po-
dročja varovanja, čiščenje ter vzdrževa-
nje  prostorov,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:
Glinškova ploščad 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20256/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5673127
Firma: DU-ET, Podjetje za svetovanje

s področja varovanja, čiščenje ter vzdr-
ževanje prostorov, d.o.o., Ljubljana,
Glinškova ploščad 1

Osnovni kapital. 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Ravnikar Zora in Marcius

Dušan, oba Ljubljana, Glinškova ploščad 1,
vstopila 14. 11. 1992, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996: 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 747
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 930 Druge storitvene dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-44592

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01919 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ARON, fotografija in mar-
keting, Ljubljana, d.o.o., sedež: Pleteršni-
kova 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04371/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5320283
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseskega 25
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Božič Branimir, Ljubljana, Žaucerjeva
16, razrešen 15. 4. 1996 in imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev
kot kreativni direktor; zastopnica Golo-
bič-Božič Marjanca, Ljubljana, Žaucerjeva
16, razrešena 15. 4. 1996 in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996: 221
Založništvo; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
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ne storitve; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje, 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 921 Filmska in videodejavnost; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-44593

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02452 z dne 1. 7. 1996 pod
št. vložka 1/11607/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5475180002
Firma: MEDITRADE, podjetje za zu-

nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Vodnikova 100, Podružnica Koper

Skrajšana firma: MEDITRADE, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Cesta Zore Perello

Godina 2
Ustanovitelj: MEDITRADE, d.o.o.,

Ljubljana, Vodovodna 100, vstop 16. 5.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lavrenčič Bojan, Krško, Narpel 24,
imenovan 16. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev kot vodja podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1996: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7481 Fotografska dejav-
nost.

Rg-44594

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03351 z dne 27. 6. 1996 pri
subjektu vpisa FERODA, Podjetje za uvoz,
izvoz, trgovino na debelo in drobno, pro-
izvodnjo in komisijsko prodajo, d.o.o., Vi-

dem 11č, Dol pri Ljubljani, sedež: Videm
11č, 1262 Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/05371/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža utanovite-
ljev, osnovnega kapitala, zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5522579
Firma: APOL, družba za storitve, pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: APOL, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 73
Osnovni kapital: 1,502.900 SIT
Ustanoviteljica: Kraker Tomo, izstop 31.

5. 1995; Rozman Nevenka, Ljubljana, Voj-
kova 73, vstop 31. 5. 1995, vložek 1,502.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kraker Tomo, razrešen 31. 5. 1995;
direktorica Rozman Nevenka, imenovana
31. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 223 Razmnoževanje posne-
tih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 366 Druge predelovalne de-
javnosti, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskii
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina 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; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 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; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim 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; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6312 Skladišče-
nje; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agenicj; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
744 Ekonomsko propagiranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb;
7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
8531 Institucionalno socialno varstvo; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev; 85322 Dejavnost invalidskih orga-
nizacij; 922 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-44029

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03112 z dne 30. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DELIKATESA IMPEX,
družba za trženje in inženiring, d.d.,
Ljubljana, sedež: Stegne 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20517/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo statuta z
dne 17. 6. 1996.

Rg-44041

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01643 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa RA–TO, podjetje za notra-
njo in zunanjetrgovinsko dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Manice Komaro-
ve 15, 1210 Ljubljana-Vižmarje, pod vlož-
no št. 1/23331/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5768772
Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996: 1552

Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 192 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 251 Proizvodnja iz-
delkov iz gume; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
275 Livarstvo; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno

ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, 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
kovin, prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno 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; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5163 Trgovina na de-
belo 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi 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; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
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ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 720 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-44042

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14186 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa DERENDA, trgovina in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160,
sedež: Dunajska 160, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22066/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5742706
Firma: DERENDA, trgovina in zasto-

panje, d.o.o., Ljubljana, Glonarjeva 3
Sedež: 1000 Ljubljana, Glonarjeva 3.

Rg-44052

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02605 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa VALTER, podjetje za elek-
trotehnične storitve, d.o.o. Homec, VII.
ulica/16, Radomlje, sedež: Homec, VII.
ulica/16, 1235 Radomlje, pod vložno št.
1/20851/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme
ter spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5720648
Firma: VALTER, Trgovina, storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: VALTER, d.o.o., Ra-

domlje
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996: 2451

Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 28511 Galvanizaci-
ja; 2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2291 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-

cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi 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 trgov-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 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; 5133 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;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
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nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 7483 Druga
splošna tajniška opravila; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-44054

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02545 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu  vpisa  CAN-SLO  TRADE,  Ka-
nadsko slovensko trgovska družba, d.o.o.,
Spodnja Senica 28, Medvode, sedež: Spod-
nja Senica 28, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/19790/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5647916
Oeba, pooblaščena za zastopanje: direk-

torica Centrih Sonja, razrešena 17. 4. 1996;
direktor Črepinšek Stanislav, Ljubljana, Ga-
ča 21, imenovan 17. 4. 1996, za sklepanje
poslov, katerih vrednost presega 25.000
USD v tolarski protivrednosti potrebuje so-
glasje dr. Zlatka Aureliusa Verbiča.

Rg-44056

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05220 z dne 5. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GEOMER – MS, Podjetje
za meritve, projektiranje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Pot v Mlake 4, sedež:
Pot v Mlake 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10242/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462398
Firma: GEOMER, podjetje za meritve,

projektiranje in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Pot v Mlake 4

Skrajšana  firma:  GEOMER,  d.o.o.,
Ljubljana

Dejavost, vpisana dne 5. 7. 1996 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
2052 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2062 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame

in protja; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3622 Proizvodnja naki-
ta in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 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; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 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, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5130 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, 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; 5156 Trgovina na debe-

lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo;  74843  Druge  poslovne  de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.
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Rg-44077

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19016 z dne 25. 1. 1996 pri subjek-
tu vpisa VENERA CLUB, Trgovina, pro-
izvodnja, storitve, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Rozmanova 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24536/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5816050
Osnovni kapital: 1,649.917 SIT
Ustanovitelja: Perič Saša, Ljubljana,

Rozmanova 11, vstop 15. 6. 1993, vložek
825.420 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Perič Siniša, Ljubljana, Rozmanova 11, vs-
top 27. 12. 1994, vložek 824.497 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.

Rg-44079

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15347 z dne 20. 6. 1996 pri
subjektu vpisa VIVERA, turistična agen-
cija, d.o.o., Ljubljana, Vegova 6, sedež:
Vegova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02819/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev in preoblikovanje iz d.o.o. v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5300525
Firma: VIVERA POTOČNIK IN DRU-

ŽABNICA, turistična agencija, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: VIVERA POTOČNIK
IN DRUŽABNICA, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Potočnik Viktorija, izstop
3. 11. 1996; Potočnik Miro, vstop 20. 11.
1989 in Potočnik Jakica, vstop 3. 11. 1994,
oba Ljubljana, Plešičeva 43, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996: 221
Založništvo; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 744 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 926 Športna dejavnost.

Rg-44215

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03390 z dne 23. 4. 1996 pri

subjektu vpisa METREL, merilna in regu-
lacijska oprema, d.d., sedež: Horjul 188,
1354 Horjul, pod vložno št. 1/01868/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti, spremembo naziva zastopnika in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5175003
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Demšar Anton, Železniki, Na Plav-
žu 37, razrešen 1. 2. 1996 kot v.d. general-
nega direktorja in imenovan za generalnega
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Filipič Peter, iz-
stop 14. 12. 1995; Zaplotnik Metod, vstop
14. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 4521
Splošna gradbena dela.

Rg-44216

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04450 z dne 5. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SMELT INTAG, Zürich,
podružnica  Ljubljana,  sedež:  Dunaj-
ska 160, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26495/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5848784
Dejavnost, vpisana dne 5. 4. 1996: 6220

Izredni zračni promet.

Rg-44217

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/06075 z dne 13. 3. 1996 pri
subjektu vpisa ENERGOINVEST, Tovar-
na transformatorjev Ljubljana, p.o., se-
dež: Šlandrova 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01402/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5041686
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Demšar Milan, dipl. oec., razrešen 9.
11. 1990; zastopnik Kutin Matjaž, mg., dipl.
ing., razrešen 9. 11. 1990, kot direktor teh-
ničnega sektorja; zastopnik Oražem Štefan,
dipl. ing., razrešen 9. 11. 1990 kot v.d. di-
rektorja komercialnega sektorja; zastopnik
Bajec Izidor, dipl. org. dela, razrešen 9. 11.
1990 kot direktor splošnega sektorja; ste-
čajni upravitelj Knap Ivan, razrešen 31. 12.
1992; zastopnik Stabej Darij, Ljubljana, Pri-
binova ul. 5, razrešen 9. 11. 1990 kot po-
močnik direktorja za zagotavljanje kakovo-
sti in imenovan dne 1. 4. 1993 za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-44218

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04883 z dne 23. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27804/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.d., spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5885035
Firma: AC – BORZNO POSREDNIŠ-

KA HIŠA, d.d.
Skrajšana  firma:  AC  –  BORZNO

POSREDNIŠKA HIŠA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 52
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT

Ustanovitelji: Gorenje Fining Borzno –
Leasing hiša, d.o.o., Velenje, Prešernova 8,
vstop 25. 11. 1994, vložek 48,700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Autocommer-
ce, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5, vstop 18.
4. 1995, vložek 51,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zupanc Darko, Celje,
Heroja Rojška 19, vstop 18. 4. 1995, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šibakovski Branko, Žalec, Bevkova 8, vs-
top 18. 4. 1995, vložek 100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hrnčič Brigita, Ve-
lenje, Janka Ulriha 34, vstop 19. 4. 1995,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šibakovski Branko, imenovan 22. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Zupanc Darko, imenovan 22. 5. 1995.

Člani nadzornega sveta: Jagrič Milan,
Brglez Stanko in Mravlje Tomaž, vsi vsto-
pili 22. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

S sklepom Srg 4883/95 z dne 13. 4. 1996
se vpiše preoblikovanje iz d.o.o. v d.d.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju pod št.
reg. vložka 1/6384/00.

Rg-44219

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03976 z dne 23. 2. 1996 pri
subjektu vpisa Banka Creditanstalt, d.d.,
sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03931/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta, sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala, spremembo statuta in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5314763
Člani nadzornega sveta: Žilavec Miran

in Selič Ivan, izstopila 22. 6. 1995; Dunst
Wolfgang in Wabnig Gunther, vstopila 22.
6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1996: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6711 Storitve
finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vred-
nostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom.

Sprememba statuta z dne 22. 6. 1995.
Sklep o povečanju dosedanjega osnov-

nega kapitala, ki se poveča iz 1.953,444.000
SIT na 3.053,444.000 SIT.

Rg-44220

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04630 z dne 16. 4. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  SOČA-OPREMA,  proizvodnja
in prodaja rehabilitacijskih pripomočkov,
družba z omejeno odgovornostjo, sedež:
Linhartova 51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovite-
lja, uskladitev dejavnosti in člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5544289
Ustanovitelj:  Inštitut  Republike  Slo-

venije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhar-
tova 51, vstop 23. 12. 1991, vložek
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102,982.368,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Člani nadzornega sveta: Hočevar Franc,
Juretič Doroteja, Šavrin Rajmond in Vrabič
Miroslav, vsi vstopili 14. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1996: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3660
Proizvodnja športnih izdelkov; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7148 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-44225

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03052 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa ELEKTROVOD TRADE,
d.o.o., trgovsko in proizvodno podjetje
Ljubljana, sedež: Devova 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in deležev ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5505003
Ustanovitelji: Perne Vinko, Tržič, Lom

53, vstop 5. 11. 1991, vložek 224.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bregar Marko,
izstop 20. 2. 1995; Štular Bojan, izstop 20.
2. 1995; Grohar Marko, Ljubljana, Rožna
dolina, Cesta III/17, vstop 21. 12. 1994, vlo-
žek 480.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Podobnik Peter, Medvode, Iztokova 9,
vstop 5. 11. 1991, vložek 96.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; OZ ELEKTROVOD,
p.o., Ljubljana, izstop 28. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1996: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 275 Li-
varstvo; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 297 Proizvod-

nja gospodinjskih aparatov in naprav; 311
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 313
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 455 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 511 Posredništvo; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 631
Prekladanje, skladiščenje; 742 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-44230

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00786 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa IBT – projektiranje in in-
ženiringi Trbovlje, p.o., sedež: Gimnazij-
ska c. 16, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/04759/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, zastopnika,
ustanovitelje, člane nadzornega sveta, os-
novni kapital, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5075602
Firma: IBT, projektiranje in inženirin-

gi, d.d., Trbovlje
Skrajšana firma: IBT, Trbovlje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 164,438.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vstop 27. 11. 1995, vlo-
žek 32,887.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 22. 11. 1995, vlo-
žek 16,444.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Ko-
lodvorska ul. 15, vstop 27. 11. 1995, vložek
16,444.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili 27.
11. 1995, vložili 32,888.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 27. 11. 1995, vložili
65,775.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Žibret Marija, Trbovlje, Novi dom
32b, razrešena 27. 11. 1995 kot v.d. glavne-
ga direktorja ter ponovno imenovana za za-
stopnico, ki kot začasna uprava zastopa
družbo neomejeno; zastopnik Drnovšek Ju-
re, dipl. ekonomist, razrešen 27. 11. 1995.

Člani nadzornega sveta: Odlazek Anton,
Bokal Franc, Kuhar Danijela, Božjak Nada
in Štrovs Janez, vsi vstopili 27. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1996: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-

giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484  Druge  raznovrstne  poslovne  dejav-
nosti.

Rg-44231

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00657 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AS DOMŽALE, podjetje
za proizvodnjo in popravilo nadgradenj
cestnih motornih vozil, p.o., sedež: Ljub-
ljanska c. 1, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/00465/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5144256
Firma: AS Domžale STORITVE, pod-

jetje za poslovne storitve, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: AS Domžale STORIT-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 3,110.000 SIT
Ustanovitelji: Občinski ljudski odbor, iz-

stop 15. 12. 1995; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 15. 12.
1995, vložek 310.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Ko-
lodvorska ulica 15, vstop 15. 12. 1995, vlo-
žek 310.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 15. 12. 1995, vložek 620.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dolinšek
Olga, Stahovica, Kališe 14, vstop 15. 12.
1995, vložek 210.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jeras Jožica, Domžale, Fajfarje-
va 10, vstop 15. 12. 1995, vložek 360.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jereb Ma-
rija, Kamnik, Kamniška 66, Šmarca, vstop
15. 12. 1995, vložek 240.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kravanja Matjaž, Men-
geš, Topole a c. 4č, vstop 15. 12. 1995,
vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pavlič Klavdija, Radomlje, Homec
VIII. ulica 4, vstop 15. 12. 1995, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Popovič Majda, Domžale, Pot za Bistrico
11, vstop 15. 12. 1995, vložek 90.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štiftar Jože,
Dob, Prešernova 7, vstop 15. 12. 1995, vlo-
žek 210.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Veber Ivica, Lukovica, Vrba 10, vstop
15. 12. 1995, vložek 210.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zupančič Marija, Dom-
žale, Simona Jenka 13b, vstop 15. 12. 1995,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Završnik Zdenka, Komenda, Moste
31, vstop 15. 12. 1995, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gognjavec Darko, dipl. soc., razre-
šen 15. 12. 1995; zastopnik Korošec Karol,
razrešen 15. 12. 1995; zastopnik Žnidar An-
ton, razrešen 15. 12. 1995; zastopnica No-
vak Evica, razrešena 15. 12. 1995; zastop-
nica Popovič Majda, Domžale, Pot za Bi-
strico 11, imenovana 15. 12. 1995, kot zača-
sna uprava-direktorica, zastopa družbo
neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Završnik Zden-
ka, Jeras Jožica in Kravanja Matjaž, vsi vsto-
pili 15. 12. 1995.
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Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na 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; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo 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;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 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.

Rg-44233

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01525 z dne 12. 6. 1996 pri
subjektu vpisa PRO-KODA, podjetje za
ekonomsko svetovanje, razvoj informa-
cijskih sistemov in trgovanje, d.o.o., se-
dež: Omersova 40, 1000 Ljubljana, pod

vložno št. 1/04686/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala in deležev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5338450
Firma: PRO-KODA, podjetje za raz-

voj informacijskih sistemov, ekonomsko
svetovanje in turizem, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kobler Pavel, Ljubljana,

Omerzova 40, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, jeze-
rih, prekopih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-44237

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18757 z dne 22. 2. 1996 pri
subjektu vpisa CMS SN, družba za pro-
izvodnjo lesno obdelovalnih strojev,
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 101, sedež:
Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02751/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5300193
Osnovni kapital: 99,978.433,92 SIT
Ustanovitelji: SLOVENIJALES, Medna-

rodno podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije, p.o.,
Ljubljana, Dunajska 22, vstop 2. 11. 1989,
vložek 24,994.608,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; NASTRO, Tovarna strojev in na-
prav, p.o., Ljubljana, Gerbičeva 101, vstop
2. 11. 1989, vložek 24,994.608,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; C.M.S., S.p.a., Ita-
lija, Zogno, Via Aloccatlli 49, vstop 2. 11.
1989, vložek 49,989.216,92 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Godina Franc, razrešen 29. 12. 1994;
direktor Godina Frančišek, Logatec, Poštni
vrt 12, imenovan 29. 12. 1994, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da pri sklepanju pogodb o
prodaji, obremenitvi in nakupu nepremič-
nin, potrebuje predhodno soglasje skup-
ščine.

Rg-44239

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani  je  s
sklepom Srg št. 95/05706 z dne 23. 4. 1996
pri subjektu vpisa INTERSPAR, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 152g, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15893/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5571693
Člani nadzornega sveta: Drexel Hans,

vstopil 11. 10. 1995; Brajkovič Suzana,
vstopila 28. 9. 1995; Wernig Karmen, izsto-
pila 28. 9. 1995 ter Aigner Rudolf, izstopil
4. 7. 1995.

Rg-44240

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02584 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa METREL, merilna in regu-
lacijska oprema, d.d., sedež: Horjul 188,
1354 Horjul, pod vložno št. 1/01868/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta z dne 1. 2. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5175003.

Rg-44300

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19936 z dne 13. 5. 1996 pri subjek-
tu vpisa ELTUS, Podjetje za marketing,
proizvodnjo, trgovino, usluge, storitve in
izvoz-uvoz neživilskih proizvodov, d.o.o.,
Ljubljana,  sedež:  Vodnikova  187,  1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15237/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5573378
Firma: ELTUS, Podjetje za marketing,

proizvodnjo, trgovino, usluge, storitve in
izvoz-uvoz neživilskih in živilskih pro-
izvodov, d.o.o.

Skrajšana firma: ELTUS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Usenik Jože, vstop 10. 12.

1991, vložek 750.000 SIT in Usenik Andrej
ter Usenik Marko, oba vstopila 22. 11. 1994,
vložila po 375.000 SIT, vsi Ljubljana, Gmaj-
nice 7, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Usenik Andrej, imenovan 22. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja; zastopnik Usenik Mar-
ko, imenovan 22. 11. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3210 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
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belo s tobačnimi izdelki; 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; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno  z  rabljenim  blagom;  5272  Po-
pravilo  električnih  gospodinjskih  apara-
tov;   5523  Druge  nastanitve  za  krajši
čas;  5530  Gostinske  storitve  prehrane;
5540  Točenje  pijač  in  napitkov;  5551
Storitve  menz;  5552  Priprava  in  dostava
hrane  (catering);  6022  Storitve  taksi-
stov;  6023  Drug  kopenski  potniški  pro-
met;  6024  Cestni  tovorni  promet;  6311
Prekladanje;  6312  Skladiščenje;  6330
Storitve  potovalnih  agencij  in  organiza-
torjev  potovanj;  s  turizmom  povezane
dejavnosti,  d.n.;  6340  Dejavnosti  drugih
prometnih  agencij;  6521  Finančni  zakup
(leasing);  6713  Pomožne  dejavnosti,  po-
vezane  s  finančnim  posredništvom;  7413
Raziskovanje  trga  in  javnega  mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje.

Rg-44302

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03972 z dne 26. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27822/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5911184
Firma: SIP-Berčon, Projektiranje, sve-

tovanje, servis
Skrajšana firma: SIP-Berčon, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Vide Pre-

garčeve 33
Osnovni kapital: 500 SIT
Ustanovitelja: Berčon Mihael, vložek

450 SIT in Berčon Mojca, vložek 50 SIT,
oba Ljubljana, Ulica Vide Pregarčeve 33,
vstopila 7. 7. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Berčon Mihael, imenovan 7. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predva-
janje zvoka in slike; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6420 Te-
lekomunikacije; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost.

Rg-44303

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03852 z dne 26. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27820/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5910889
Firma: Obreza in drugi, notranja in

zunanja trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  Obreza  in  drugi,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelja: Obreza Dragica in Obreza

Miro, oba Vrhnika, Krožna pot 8b, vstopila
30. 5. 1995, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Obreza Dragica, imenovana 30. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Obreza Miro, imenovan 30. 5. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 6023 Drug kopenski potniški promet.

Rg-44304

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03502 z dne 26. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27821/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5909252
Firma: ŠIFRER J&J, proizvodnja, sto-

ritve, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠIFRER J&J, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1355 Polhov Gradec, Setnik 11a
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Šifrer Janja in Šifrer Jan-

ko, oba Polhov Gradec, Setnik 11a, vstopila
15. 5. 1995, vložila po 10.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Šifrer Janja, imenovana 15. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ši-
frer Janko, imenovan 15. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 282
Priozvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 283 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 285 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; splošna mehanična dela; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 292 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 295 Pro-
izvodnja drugih strojev za posebne namene;
333 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 511 Posredništvo; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke pora-
be; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 602 Drug kopenski promet;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-44306

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00011 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KEMOFARMACIJA, vele-
trgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00567/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in spremembo
statuta z dne 14. 12. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5003814
Člani  nadzornega  sveta:  Peternel  Ed-

vard,  Vilar  Breda,  Dmitrovič  Nikola  in
Klenovšek Anton, vsi izstopili 14. 12. 1995
ter Mohar Oskar, Matičič Igor, Fingušt Bo-
ris in Velišček Igor, vsi vstopili 14. 12.
1995.

Rg-44308

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00841 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GIZ, Skupina ABC, Gospo-
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darsko  interesno  združenje,  sedež:  Trg
mladinskih delovnih brigad 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25273/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5868807
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Ahlin Marjan, razrešen 5. 2. 1996;
zastopnik Skok Stane, Komenda, Suhadole
46b, imenovan 5. 2. 1996, ima vsa poobla-
stila, združenje zastopa in predstavlja neo-
mejeno kot predsednik; zastopnik Leben
Ludvik, Selca, Ševlje 41, imenovan 5. 2.
1996, nima pooblastil, vendar pa ima v od-
sotnosti predsednika Staneta Skoka vsa
pooblastila in v tem primeru zastopa in pred-
stavlja združenje neomejeno kot podpred-
sednik; zastopnik Kovač Jože, Murska So-
bota, Cankarjeva 15, imenovan 5. 2. 1996,
kot član združenja nima pooblastil; zastop-
nik Sirc Franc, Kranj, Cesta na klanec 8b,
imenovan 5. 2. 1996, kot član združenja
nima pooblastil; zastopnik Jakopin Maksi-
miljan, Novo mesto, Šukljetova 5, imeno-
van 5. 2. 1996, kot član združenja nima
pooblastil.

Rg-44311

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02185 z dne 6. 6. 1996 pod
št. vložka 1/27984/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5943159
Firma:  J.B.T.,  Podjetje  za  trgovino

in zastopanje, d.o.o., Slovenska cesta 26,
Mengeš

Skrajšana firma: J.B.T., d.o.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1234  Mengeš,  Slovenska  ce-

sta 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nemanič Poznič Marija,

Mengeš, Slovenska cesta 26, vstop 15. 4.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Nemanič Saša, Ljubljana, Ho-
doščkova 18, vstop 15. 4. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Nemanič Saša, imenovan 15. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Nemanič Poznič Marija, imenovana 15. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnica poslovodje.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1996: 203
Stavbno mizarstvo; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 316 Proizvodnja dru-
ge električne opreme; 361 Proizvodnja po-
hištva; 365 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 51 3 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 602 Drug kopenski promet; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 922 Radijska in televizijska dejav-
nost; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-44314

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01851 z dne 28. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27945/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5942683
Firma: IBRAM, notranja oprema, za-

stopstvo, trgovina, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: IBRAM, d.o.o., Trzin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Kidričeva 44, Tr-

zin
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelj: Braunsberger Jožef, Ljub-

ljana, Proletarska 2, vstop 5. 3. 1996, vlo-
žek 1,514.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Braunsberger Jožef, imenovan 5. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996: 511
Posredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in

poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-44315

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02964 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa HERA, Proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Celovška 43, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14328/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5542235
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 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; 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; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-44317

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01065 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TERRAPLAN, poslovni in-
ženiring, turizem in šport, d.o.o., Šalka
vas pri Kočevju, sedež: Šalka vas 148a,
1330 Kočevje, pod vložno št. 1/22656/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo firme, ustanoviteljev, deležev, de-
javnosti, zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5779944
Firma: TERRAPLAN Papež in Kordiš,

poslovni inženiring, turizem in šport,
d.n.o., Kočevje

Skrajšana firma: TERRAPLAN Papež
in Kordiš, d.n.o., Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Papež Drago, Kočevje,
Šalka vas 148a, vstop 30. 3. 1993, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Kordiš Matej, Kočevje,
Kajuhovo naselje 34, vstop 7. 3. 1995, vlo-
žek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Papež Drago, razrešen 7. 3. 1995 in ime-
novan za zastopnika, ki zastopa družbo brez
omejitev kot posamični poslovodja; zastop-
nik Kordiš Matej, imenovan 7. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev kot posamični
poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6010 Železniški promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti.

Rg-44318

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03453 z dne 3. 6. 1996 pod
št. vložka 1/27979/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5909104
Firma: DATAKONTI, finančno sveto-

vanje in računovodstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DATAKONTI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica:  Breznik  Vera,  Ljub-

ljana, Trnovska 2, vstop 31. 5. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Breznik Vera, imenovana 31. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1996: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-44319

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00932 z dne 3. 6. 1996 pod
št. vložka 1/12657/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5499020002
Firma: ALPHA CENTER, Svetovanje,

izobraževalno, založniško in trgovsko
podjetje, d.o.o., Tržaška 118, Ljubljana,
Podružnica Škofja Loka, Binkelj 17

Skrajšana  firma:  ALPHA  CENTER,
d.o.o.,  Ljubljana,  Podružnica  Škofja
Loka

Sedež: 4220 Škofja Loka, Binkelj 17
Osnovni kapital: 2,145.500 SIT
Ustanovitelj: ALPHA CENTER, d.o.o.,

Ljubljana, Tržaška 118, vstop 22. 2. 1995,
vložek 2,145.500 SIT, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnica Hafner Marija, Škofja Loka, Bin-
kelj 17, imenovana 22. 2. 1995, zastopa po-
družnico brez omejitev in posamično, kot
zastopnica podružnice; zastopnica Hafner
Mateja, Škofja Loka, Binkelj 17, imenova-
na 22. 2. 1995, zastopa podružnico brez
omejitev in posamično, kot pooblaščenka
podružnice; zastopnik Hafner Peter, Škofja
Loka, Binkelj 17, imenovan 22. 2. 1995,
zastopa podružnico brez omejitev in posa-
mično, pri poslih trgovinskega prometa kot
pooblaščenec podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 732 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-

ževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstvene de-
javnosti.

Rg-44320

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00802 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa Nacionalna finančna druž-
ba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trdinova 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25122/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5825326
Osnovni kapital: 159,900.000 SIT
Ustanovitelji: Valans Stanislav, Ljublja-

na, Bohoričeva 26, vstop 23. 1. 1996, vlo-
žek 8,650.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ambrož Roman, Ljubljana, Rodičeva
23, vstop 23. 1. 1996, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Figueroa-Vega
Emilija, Ljubljana, Ulica Bratov Učakar
132, vstop 23. 1. 1996, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bošković Zo-
ran, Ljubljana, Privoz 5, vstop 23. 1. 1996,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Grims Andrej, Kranj, Cesta Staneta
Žagarja 39, vstop 23. 1. 1996, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rabzelj Drago, Novo mesto, Gornji Kronov
10, vstop 31. 1. 1996, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ževart Milan,
Celje, Ulica Alme Karlin 9, vstop 31. 1.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost ne
odgovarja; Rešek Rajko, Koper, Ul. II. Pre-
komorske brigade 19, vstop 31. 1. 1996,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Maček Matjaž, Ljubljana, Veselova
ulica 10, vstop 31. 1. 1996, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dominko
Lenka, Vrhnika, Grilcev grič 16, vstop 31.
1. 1996, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-44322

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19074 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PLAMATIK, Proizvodnja,
trgovina, plastika, elektronika, avtomati-
ka, d.o.o., sedež: Kamniška 17, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/07273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in spremembo imena družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5387906
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kuntarič Vincencij in

Kuntarič Boris, oba Ljubljana, Avsečeva uli-
ca 27, vstopila 22. 5. 1990, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Kuntarič Marija in Kreft Zora, obe izstopili
5. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 272
Proizvodnja cevi; 273 Druga primarna pre-
delava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 321 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in elektron-
skih komponent; 332 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
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opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 333 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja.

Rg-44328

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02888 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa C.S. – TRADE, trgovina,
uvoz, izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Log,
Cesta OF 21, 1351 Brezovica pri Ljublja-
ni, pod vložno št. 1/16244/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5594618
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-44329

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01886 z dne 3. 6. 1996 pod
št. vložka 1/27978/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5942691
Firma: EDVARD’S DIMNIK, Družba

za podjetniško, davčno in računovodsko
svetovanje, računovodstvo in knjigo-
vodstvo, d.n.o., Komenda

Skrajšana firma: EDVARD’S DIMNIK,
d.n.o., Komenda

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1218 Komenda, Suhadole 7d
Osnovni kapital: 204.000 SIT
Ustanovitelja: Dimnik Nina in Dimnik

Edvard, oba Komenda, Suhadole 7d, vstopi-
la 5. 4. 1996, vložila po 102.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Dimnik Nina, imenovana 5. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Dimnik Edvard, imenovan 5. 4. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1996: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-44330

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01775 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SSF-InterWolf, proizvod-
nja vijakov in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Cesta  na  Brdo  49,  sedež:  Cesta  na
Brdo 49, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19940/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, deležev, osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5675464
Firma: SSF-InterWolf, proizvodnja vi-

jakov, d.o.o.
Skrajšana firma: SSF-InterWolf, d.o.o.
Osnovni kapital: 17,540.501,60 SIT
Ustanovitelja: Wolf Iztok, Ljubljana,

Vurnikova 5, vstop 12. 10. 1992, vložek
1,754.050,16 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pilgram-Rupprecht Karl, Nueberg,
Nemčija, Schnaittacher Str. 12, vstop 23. 6.
1993, vložek 15,786.451,44 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1996: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2863 Proizvodnja ključavnic in okovja;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih 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; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-44331

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01819 z dne 30. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27955/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5940982
Firma: AJDINOVIĆ in drugi, d.n.o.,

trgovina na drobno
Skrajšana firma: AJDINOVIĆ in drugi,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Srebrničeva 5
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Ajdinović Mirjana in Aj-

dinović Mile, oba Ljubljana, Srebrničeva 5,
vstopila 4. 4. 1996, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ajdinović Mile, imenovan 4. 4. 1996,
potrebuje soglasje pri poslih, ki se ne oprav-
ljajo redno v okviru dejavosti; pri najemu
kreditov ali dajanju poroštev, če znesek pre-
sega 1,000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-44334

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01890 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu  vpisa  PUBLIKUM-MENJALN-
ICE, d.o.o., sedež: Miklošičeva 34, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25883/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5878837
Firma: PUBLIKUM FIN, terminsko tr-

govanje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  PUBLIKUM  FIN,

d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Balant-Jug Nataša, razrešena 12.
4. 1996; direktor Petrovič Tomaž, Šempeter
pri Gorici, Podmark 36, imenovan 12. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-44335

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03834 z dne 26. 4. 1996 pod
št. vložka 1/27825/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5910811
Firma: M’DAHEL FABČIČ, Podjetje

za organizacijo in realizacijo športnih in
marketinških aktivnosti, k.d., Brezniko-
va ulica 5, Ljubljana

Skrajšana firma: M’DAHEL FABČIČ,
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Breznikova uli-

ca 5
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Fabčič Matej, Ljubljana,

Breznikova ulica 5, vstop 30. 6. 1995, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Lozej-Novak Nedi, Ljubljana, Ce-
lovška 134, vstop 30. 6. 1995, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fabčič Matej, imenovan 30. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1996: 511
Posredništvo; 714 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 925 Dejavnost knjižnic, ar-
hivov, muzejev in druge kulturne dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-44338

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01178 z dne 13. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09820/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5442702002
Firma:  KLEK,  d.o.o.,  Domžale,  Roj-

ska 15, PODRUŽNICA Suhadole, Suha-
dole 13

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1218 Komenda, Suhadole 13
Ustanovitelji: KLEK d.o.o., Podjetje za

kvaliteto življenja – zdravje, varnost, uspe-
šnost, Domžale, Rojska 15, vstop 11. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se glasi: varstvo pri
delu, požarna varnost, varstvo okolja; varo-
vanje ljudi, prireditev in premoženja; reše-
vanja vseh vrst: nesreče pri delu, v požarih,
prometu v gorah...; zbiranje, prevozi, pre-
delava, uničevanje in deponiranje vseh vrst
komunalnih, industrijskih in posebnih od-
padkov; čiščenje vseh vrst; bioenergetske
in geomantične storitve; pridelovanje bio-
hrane v kmetijstvu in živinoreji; sadjarstvo
in vrtnarstvo; trgovinska dejavnost oziroma
trgovanje na domačem trgu in s tujino (trgo-
vina na debelo, trgovina na drobno in trgo-
vinske storitve); zastopanje tujih in doma-
čih firm; turizem in gostinstvo; izobraževa-
nje, tečaji, seminarji, predavanja preko

pooblaščenih institucij oziroma oseb in v
lastni režiji; zdravstvene storitve preko
pooblaščenih institucij oziroma oseb in v
lastni režiji; odvajanje od zasvojenosti;
športne in rekreacijske prireditve in tekmo-
vanja; foto, video in filmske storitve; pro-
izvodnja in servis; zavarovanje premoženja
in oseb, zavarovalništvo; menjalniški, de-
narni posli; posredniški posli; kooperacij-
sko sodelovanje.

Rg-44339

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01877 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa JATA-REJA Domžale, p.o.,
Slomškova 30, Domžale, sedež: Slomško-
va 30,  1230 Domžale,  pod  vložno  št.
1/03727/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti, člane nadzor-
nega sveta in pravne posledice lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5100267
Firma: JATA REJA Ljubljana, Druž-

ba za perutninarstvo, d.d., Agrokombi-
natska 84, Ljubljana-Polje

Skrajšana  firma:  JATA  REJA,  d.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  1260  Ljubljana-Polje,  Agro-

kombinatska 84
Osnovni kapital: 938,590.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 11. 1.
1996, vložek 93,860.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 11. 1.
1996, vložek 93,860.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 11. 1. 1996, vložek
203,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad za razvoj (rezervirano za no-
tranji odkup), Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 11. 1. 1996, vložek 90,030.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 11. 1. 1996, vlo-
žili 172,340.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 11. 1. 1996, vložili 22,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; delničarji iz
naslova javne prodaje delnic, vstopili 11.
1. 1996, vložili 262,800.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Kolenko Barba-
ra, Udovič Blaž in Bregar Marjan, vsi vsto-
pili 11. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996: 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil
za hišne živali; 1582 Proizvodnja prepečen-
ca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva
in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja

drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8520
Veterinarstvo.

Rg-44340

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01785 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KRIVAJA, družba za trgo-
vino in inženiring Ljubljana, d.o.o., se-
dež:  Parmova 53,  1000 Ljubljana,  pod
vložno št. 1/27569/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5936047
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Starčević Hasan, razrešen 1. 4. 1996;
direktor Muharemović Hasan, Zavidoviči,
BiH, Nas. stadion št. 5/7, imenovan 1. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-44341

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01816 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LEOPTA, trgovsko in go-
stinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Gorazdova 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19605/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5653541
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Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-44346

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12039 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TANI, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Rojska 2, Domžale, sedež: Rojska
2, 1230 Domžale, pod vložno št. 1/09696/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5440661
Firma:   TANI,   Trgovsko   podjetje,

d.o.o., Domžale
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Dušan, Domžale,

Rojska cesta 2, vstop 17. 10. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996: 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami.

Rg-44348

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04340 z dne 27. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27935/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5913128
Firma: LEKARNA MURGLE, Družba

za trgovino na debelo in drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, ortopedskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  LEKARNA  MUR-
GLE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mestni
log 55

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Brenčič Jerica in Brenčič

Ignac, oba Ljubljana, Šišenska 5, vstopila
21. 8. 1995, vložila vsak po 540.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata ter Ključevšek
Mirjam, Ljubljana, Prijateljeva 22, vstop 21.
8. 1995, vložek 420.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brenčič Jerica, imenovana 21. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavost, vpisana dne 27. 5. 1996: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5531 Dejavnost lekarn; 5532 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah.

Rg-44349

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01183 z dne 27. 5. 1996 pod
št. vložka 1/27932/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5938457

Firma: VIVERA MENGEŠ, oblikova-
nje prostora, d.o.o.

Skrajšana firma: VIVERA MENGEŠ,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska c. 24
Osnovni kapital. 1,796.947 SIT
Ustanovitelj: Bodlaj Vilko, Cerklje na

Gorenjskem, Šenturška gora 29, vstop 7. 3.
1996, vložek 1,796.947 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bodlaj Vilko, imenovan 7. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1996:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežne-
ga; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4521
Električne intšalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 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; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
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pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-111068

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02244 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa GRAFIK INTERNATIO-
NAL d.o.o., podjetje za trgovino, svetova-
nje, proizvodnjo, zastopanje in inženiring,
Ljubljana, sedež: Vodovodna cesta 100,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05709/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in poslovnih deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5359830
Ustanovitelji: Tratar Anton, Dobrova,

Šujica 29, vložek 1,176.546,42 SIT, Rotar
Anica, Ljubljan, Ul. Pohorskega bataljona
125, vložek 28,379,18 SIT, Muck Grega,
Ljubljana, Cankarjeva 11, vložek 28.379,18
SIT, Rupnik Marija, Ljubljana, Brilejeva 12,
vložek 48.797,66 SIT, Paravinja Dušan,
Ljubljana, Pod brezami 30, vložek
28.379,18 SIT, Jenko Davorina, Mengeš,
Zavrti 36, vložek 28.379,18 SIT in Košir
Matjaž, Ljubljana-Šentvid, Stanežiče 40/c,
vložek 28.379,20 SIT, vsi vstopili 27. 8.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo, Kovač
Andrej, izstopil 1. 4. 1997, Grafik Interna-
tional d.o.o., podjetje za trgovino, svetova-
nje, zastopanje in inženiring, Ljubljana,
Ljubljana, Vodovodna cesta 100, vstop 8. 4.
1997, vložek 132.760 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Zapušek Vida, izstopila 1. 4.
1997, Novak Marjana, izstopila 1. 4. 1997
in Slapšak Helena, izstopila 20. 5. 1997.

SLOVENJ GRADEC

Rg-105096

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00041 z dne 10. 3. 1997
pod št. vložka 1/09542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti in zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5366143
Firma: AVTOPREVOZ LKW, družba

za prevoze in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana   firma:   AVTOPREVOZ

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

govornostjo
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu,

Otiški vrh 25

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kotnik Bogomir, Dravo-

grad, Dobrava 26, vstopil 4. 9. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sedej Marjan, Trebar Andrej, Turk Miklavž,
Brinar Aleš, Kavkler Stanislav in Pukl Jože,
izstopili 4. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brinar Aleš, razrešen 6. 9. 1996; di-
rektor Kotnik Bogomir, imenovan 7. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1997: 3430
proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi 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; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina

na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.;  9301  Dejavnost  pralnic  in  kemič-
nih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”, pri dejavnosti pod šifro
52.488 “Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orož-
jem in strelivom”, pri dejavnosti pod šifro
74.60 “Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje” pa se dovoli opravljanje dejavnosti “va-
rovanja”.

Rg-106044

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00051 z dne 21. 3. 1997
pri subjektu vpisa STORITVE, obrtno in
prevozniško podjetje, p.o., sedež: Parti-
zanska 4, 2390 Ravne na Koroškem, pod
št. vložka 1/00095/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, spremembo firme,
pravnoorganizacijske oblike, osnovnega ka-
pitala, družbenikov in dejavnosti ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
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standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5068827
Firma: STORITVE, obrtno in prevoz-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 45,176.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil  36,142.000 SIT,  Kapitalski  sklad
pokojninskega in invalidskega zavarova-
nja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
4,517.000 SIT, in Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
4,517.000 SIT – vstopili 27. 1. 1997, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pušnik Danilo, Ravne na Koroškem,
Čečovje 8a, razrešen in ponovno imenovan
14. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo, št.
LP 00872/01462-1997/KJ, z dne 5. 2. 1997.

Rg-106411

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00043 z dne 18. 4. 1997
pod št. vložka 1/09545/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno  odgovornostjo  s  temile  podatki:

Matična št.: 1121936
Firma: CALIBRA, SEKALO & CO.,

gostinstvo in turizem, d.n.o.
Skrajšana firma: CALIBRA, SEKALO

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

odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Dob-

ja vas 122
Ustanovitelja: Sekalo Anton in Sekalo

Ingrid, oba iz Prevalj, Trg 43, vstopila 28. 1.
1997, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Sekalo Ingrid, imenovana 28. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno

industrijo; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 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 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”.

Rg-108895

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00232 z dne 5. 6. 1997 pri
subjektu vpisa MERX KOZJAK, gostinsko
podjetje, d.d., sedež: Mariborska 8, 2360
Radlje ob Dravi, pod št. vložka 1/01404/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5199093
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Peče Ljubo, razrešen 1. 6. 1997; di-
rektor Ternik Marjan, Radlje ob Dravi, Par-
tizanska 58, imenovan 1. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-108898

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00015 z dne 27. 5. 1997
pod  št.  vložka  1/09548/00  vpisalo  v
sodni  register  tega  sodišča  ustanovitev
družbe  z  omejeno  odgovornostjo  s  temile
podatki:

Matična št.: 1121081
Firma: NOR, avtomobilski deli, d.o.o.
Skrajšana firma: NOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Br-

dinje 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: NOR AALBORG A/S,

Aalborg, Vardvej 4, vstop 29. 10. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Muršec Mirko, Maribor, Krekova uli-
ca 4, imenovan 29. 10. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1997: 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.

Rg-108899

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00118 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa ABRASIV MUTA, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Koroška cesta 51, 2366 Muta, pod št.
vložka 1/03691/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5473012
Ustanovitelja: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 10. 6. 1993, vložek 435.000 SIT,
Abrasivi Metallici Industriale, SPA, Desio
(MI), Italija, Via Zanella 90, vstop 30. 7.
1996, vložek 1,065.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vanzo Jože, Muta, Obrtna ulica 6, ime-
novan 25. 7. 1991, zastopa družbo z omeji-
tvijo, da s soglasjem organa upravljanja
ustanovitelja sklepa posle glede razpolaga-
nja z nepremičninami in njihovim delom ali
o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju
jamstev ter druge po naravi podobne posle
ter prokurist Sala Ilario, Osnago, Italija, Gal-
vani 16, imenovan 30. 7. 1996.

Člani nadzornega sveta: Bernard Jean Ma-
rie, Arnaud Patrick, Baylot Remi, Vachey
Daniel in Smajič Nijaz, vstopili 5. 3. 1997.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne 30. 7.
1996.

Rg-108901

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00247 z dne 22. 5. 1997
pri  subjektu  vpisa  ULBRICH  HIDRO-
AVTOMATIKA, podjetje za hidravliko,
elektroniko in avtomatiko, d.o.o., sedež:
Sv. Vid 26, 2367 Vuzenica, pod št. vložka
1/03108/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, po-
slovnih deležev, dejavnosti in družbene po-
godbe ter uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5432731
Osnovni kapital: 21,455.358 SIT
Ustanovitelja: Helbl Danilo, Vuzenica,

Sv. Vid 26, in Ulbrich Hans, A-2512 Tri-
buswinkel, Josefsthalerstrasse 34, vstopila
1. 10. 1990, vložila po 10,727.679 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
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d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, 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; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 74831 Preva-
janje; 74833 Druga splošna tajniška opravi-
la; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Pri  dejavnosti  pod  šifro:  52.488  “Trgo-
vina  na  drobno  v  drugih  specializiranih
prodajalnah,  d.n.”  razen  “z  orožjem  in
strelivom”,  pri  dejavnosti  pod  šifro 74.12
“Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revi-
zijske dejavnosti”, pri dejavnosti pod šifro
74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje”
pa razen “arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci”.

Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 16. 9. 1996.

Rg-108922

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00192 z dne 17. 6. 1997
pri subjektu vpisa ŠULER & PRAZNIK –
SAFETY, zavarovalna agencija, d.n.o., se-
dež: Prežihova 24, 2390 Ravne na Ko-
roškem, pod št. vložka 1/03707/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1997: 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 11. 10.
1996.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” je izvzeta “revi-
zijska dejavnost”.

Rg-109170

Okrožno  sodišče  v  Slovenj  Gradcu  je
s sklepom Srg št. 97/00250 z dne 19. 6.
1997 pri subjektu vpisa LJUBLJANSKA
BANKA-KOROŠKA BANKA, d.d., Slo-
venj Gradec, sedež: Glavni trg 30, 2380
Slovenj Gradec, pod št. vložka 1/01167/00
vpisalo  v  sodni  register  tega  sodišča
spremembo  firme  in  statuta  s  temile
podatki:

Matična št.: 5026164
Firma: LB-KOROŠKA BANKA, d.d.

Rg-109171

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00244 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa AVTOPREVOZ LKW,
družba za prevoze in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Otiški vrh 25, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu, pod št. vložka 1/09542/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5366143
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu,

Otiški vrh 25/b.

Rg-109173

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00251 z dne 20. 6. 1997
pri subjektu vpisa LB-KOROŠKA BAN-
KA, d.d., sedež: Glavni trg 30, 2380 Slo-
venj Gradec, pod št. vložka 1/01167/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5026164
Osnovni kapital: 384,800.000 SIT

Rg-109174

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00181 z dne 24. 6. 1997
pod št. vložka 1/09553/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189867
Firma:  TGS-TRGOVSKO  GOSTIN-

SKI SISTEMI, podjetje za računalništvo,
trgovino in zastopanje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  TGS-TRGOVSKO
GOSTINSKI SISTEMI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Kidriče-
va 14

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Orešnik Ivan, Šmartno pri

Slovenj Gradcu, Šmartno 226, vložil
1,650.000 SIT, Sušec Miroslav, Slovenj
Gradec, Pameče 143, vložil 600.000 SIT,
Kokal Tadej, Slovenj Gradec, Pameče 82,
vložil 600.000 SIT, in Kopa, d.d., Slovenj
Gradec, Kidričeva 14, vložila 150.000 SIT
– vstopili 29. 4. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Orešnik Ivan, imenovan 29. 4. 1997,
zastopa  družbo  posamično  in  brez  ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; d.n.; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkokv; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejav-
nosti.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.” razen “z orožjem in streli-
vom”.

Rg-109176

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00036 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa LEGROB, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., sedež: Dobja vas 92,
2390 Ravne na Koroškem, pod št. vložka
1/07866/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5735416
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo 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; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 59 – 26. IX. 1997 Stran 4603

kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5147 Tr-
govina 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”, pri dejavnosti pod šifro
52.488 “Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orož-
jem in strelivom”, pri dejavnosti pod šifro
74.12 “Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje” pa
razen “revizijske dejavnosti”.

Rg-109171

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00253 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa EUROCITY, podjetje
za transport in proizvodnjo, d.o.o., sedež:
Stari trg 307/a, 2380 Slovenj Gradec, pod
št. vložka 1/05902/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,
poslovnih deležev, pooblastil zastopnika in
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617391
Ustanovitelj: Zakeršnik Janko, Mislinja,

Dolže 15/b, vstopil 20. 2. 1992, vložil
26,515.560, odgovornost: ne odgovarja; Na-
ue Anton, izstopil 12. 8. 1996; Pocrnič Da-
mir, izstopil 18. 10. 1996; Hoič Romanca,
izstopila 12. 8. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zakeršnik Janko, ki od 25. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in

njihovih delov; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov in žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 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; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 8041
Dejavnost vozniških šol; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov.

Rg-109721

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00083 z dne 1. 7. 1997
pri subjektu vpisa PRALNICA, p.o., sedež:
Koroška  cesta 7,  2390  Ravne  na  Ko-
roškem, pod št. vložka 1/00058/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, skrajšane firme, pravnoorganiza-
cijske oblike, osnovnega kapitala, družbe,
tipa zastopnika in dejavnosti ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5067502
Firma: PRALNICA, storitveno podjet-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 20,780.000 SIT
Ustanovitelji: KS Ravne na Koroškem,

izstopila 31. 7. 1996; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica
28, vložil 5,330.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložil
2,080.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 3,440.000 SIT,
Berlizg Jožefa, Ravne na Koroškem, Javor-
nik 48, vložila 610.000 SIT, Čapelnik Heda,
Ravne na Koroškem, Ob Suhi 37, vložila
300.000 SIT, Čapelnik Jožica, Ravne na Ko-
roškem, Čečovje 51, vložila 230.000 SIT,
Čekon Antonija, Ravne na Koroškem, Na
Šancah 37, vložila 610.000 SIT, Čekon Leo-
poldina, Ravne na Koroškem, Dobja vas 28,
vložila 300.000 SIT, Dretnik Olga, Ravne
na Koroškem, Javornik 33, vložila 200.000
SIT, Dretnik Silvestra, Ravne na Koroškem,
Tolsti vrh 51/a, vložila 140.000 SIT, Filip
Marija, Ravne na Koroškem, Stražišče 52,
vložila 60.000 SIT, Funda Justina, Dravo-
grad, Meža 154/b, vložila 100.000 SIT, Go-
dec Alojzija, Črna na Koroškem, Rudarjevo
26, vložila 520.000 SIT, Haramija Angela,
Ravne na Koroškem, Kotlje 160, vložila
700.000 SIT, Jehart Jožica, Ravne na Ko-
roškem, Stražišče 6/b, vložila 650.000 SIT,
Koprivnik Alojzija, Prevalj, Trg 5, vložila
600.000 SIT, Kotnik Marija, Ravne na Ko-
roškem, Na Šancah 92, vložila 110.000 SIT,
Krajnc Nada, Ravne na Koroškem, Javornik
58/f, vložila 600.000 SIT, Krevzel Marija,
Ravne na Koroškem, Tolsti vrh 85, vložila
650.000 SIT, Lavtar Jolanda, Ravne na Ko-
roškem, Javornik 26, vložila 560.000 SIT,
Merkač Marija, Ravne na Koroškem, Stra-
žišče 17, vložila 600.000 SIT, Nerad Ivan-
ka, Ravne na Koroškem, Čečovje 33, vloži-
la 400.000 SIT, Pečovnik Milena, Ravne na
Koroškem, Javornik 31, vložila 560.000
SIT, Štern Marija, Ravne na Koroškem,
Dobja vas 84, vložila 650.000 SIT, Štriker
Rozka, Ravne na Koroškem, Tolsti vrh 60/a,
vložila 650.000 SIT, Turkuš Mihaela, Rav-
ne na Koroškem, Javornik 39, vložila
130.000 SIT – vstopili 31. 7. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ha-
ramija Angela, ki od 31. 7. 1996 zastopa
podjetje  kot  začasna  direktorica  brez
omejitev.
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Dejavnost, vpisana 1. 7. 1997: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.” razen “z orožjem in streli-
vom”.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 00679/01300-1997/BJ z dne 27. 2.
1997.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

MARIBOR

Srg 95/00951 Rg-101304

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00951 z dne 18. 11. 1996
pod št. vložka 1/07850/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5733634
Firma: PEMA, trgovsko, gostinsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PEMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru, Ku-

šernik 23
Osnovni kapital: 336.182 SIT
Ustanoviteljica: Ornik Jožica, izstopila

12. 11. 1996.

Srg 96/00377 Rg-105608

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00377 z dne 12. 3. 1997 pod
št. vložka 1/04974/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SUNSHINE, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2341 Pekre-Limbuš, Pod klan-

cem 25
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Korat Marjan, izstopil

11. 3. 1997.

Srg 96/00723 Rg-108099

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00723 z dne 27. 5. 1997 pod

št. vložka 1/07060/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja  po  skrajšanem  postopku  s  temile
podatki:

Firma: INI–PROJECT, projektiranje
informacijskih sistemov in komercialne
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: INI–PROJECT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  2341  Pekre-Limbuš,  Lackova

cesta 179
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Petrušič Milenko in Pe-

trušič Sonja, izstopila 27. 5. 1997.

Srg 96/00555 Rg-109600

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00555 z dne 13. 5. 1997 pod
št. vložka 1/05560/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: GIBAGATS, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Trčova 262
Osnovni kapital: 122.000 SIT
Ustanoviteljica: Gagić Ilija, izstopila

13. 5. 1997.

Srg 96/01316 Rg-109610

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01316 z dne 10. 6. 1997 pod
št. vložka 1/00522/01 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča del podjetja s temile
podatki:

Firma: PALOMA–SLADKOGORSKA
TOVARNA PAPIRJA, p.o., del podjetja
TOVARNA PAPIRJA SLADKI VRH

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2214 Sladki vrh, Sladki vrh 1
Del podjetja se izbriše iz sodnega regi-

stra zaradi ukinitve.

Srg 96/01540 Rg-109616

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01540 z dne 2. 7. 1997 pod
št. vložka 1/04198/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5508444
Firma:  SPECIAL  TRADING  CEN-

TER, mednarodna trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: STRC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ahacljeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nigrin Kurt, izstop 1. 7.

1997.

Srg 96/01317 Rg-109611

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01317 z dne 10. 6. 1997 pod
št. vložka 1/00522/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča del podjetja s temile
podatki:

Matična št.: 5034639005

Firma: PALOMA–SLADKOGORSKA
TOVARNA PAPIRJA, p.o., del podjetja
TOVARNA LEPENKE CERŠAK

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2215 Ceršak, Tovarniška 1
Del podjetja se izbriše iz sodnega regi-

stra zaradi ukinitve.

Srg 96/00705 Rg-109647

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00705 z dne 10. 6. 1997 pod
št. vložka 1/09179/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča zadrugo zaradi pripoji-
tve k Kmetijski zadrugi Pesnica, z.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5657407
Firma: VINARSKO–SADJARSKA ZA-

DRUGA, z.o.o.
Skrajšana  firma:  VINARSKO–SAD-

JARSKA ZADRUGA, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 12/II
Osnovni kapital: 178.840 SIT
Ustanovitelji: Bračko Ivan, Bračko

Franc, Breg Zdenko, Črnko Srečko, Ferlinc
Božidar, Hajnc Ivan, Fras Renčka, Kapel
Jože, Kozar Albert, Lebar Jakob, Liponik
Mirko, Maherl Marija, Mak Vlado, Mulec
Roman, Novačan Marija, Perko Jože, Pivec
Alojz, Plateis Karl, Protner Jože, Rajzman
Zdenko, Rožman Boris, Stamec Janez, Šta-
buc Roman, Šumenjak Anton, Šumenjak
Zvonko, Tojnko Stanislav, Trojner Franc,
Vajngerl Ivanka, Verdinek Mihael, Veznik
Alojz, Vogrin Jože, Železnik Franc, Žnidar
Martin, Weitzer Johann, Hlade Rado, Ha-
meršak Janez, Krampl Janez, Selinšek Ani-
ca, Rožman Slobodan, Gorjup Slavka, Šnaj-
der Branko, Kren Ivan, Rojko Davorin,
Dajčman Milan, Skok Stanko, Horvat Silvo,
Očkerl Mirko, Januš Franc, Harc Franc, Or-
nik Marija, Kolmanič Jože, Ahman Stani-
slav, Ahman Stanko, Krapša Franc, Bohl
Marjan, Slana Milan, Trojner Miroslav,
Bračko Ivan, Protner Franc, Bračko Emil,
Trstenjak Milivoj, Kraut Ana, Ferlinc Si-
mon, Perko Mirko, Lipovec Karel, Bergant
Vinko, Valdhuber Jožica in Breznik Jože,
izstopili 6. 6. 1997.

Dne 10. 6. 1997 se vpiše prenehanje za-
druge zaradi pripojitve k zadrugi Kmetijska
zadruga Pesnica, z.o.o., Pesnica 20, Pesnica
pri Mariboru, vpisani v registrski vložek
1/9182/00.

Srg 95/01394 Rg-109655

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01394 z dne 10. 6. 1997 pod
št. vložka 1/01375/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5321794
Firma: KUM, proizvodno in trgovsko

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

govornostjo
Sedež: 2327 Rače, Ješenca 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kumrič Ivan, Kumrič An-

ka, izstopila 10. 6. 1997.
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CELJE

Srg 732/95 Rg-476

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

Družba  CONNECTING,  podjetje  za
svetovalno dejavnost, izobraževanje in
trgovino, d.o.o., Ul. XIV. divizije 4, Rim-
ske Toplice, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba  ima  eno  družbenico,  in  sicer:
Šketa   Irena,   Ul.   XIV.   divizije   4,
Rimske  Toplice,  ki  prevzema  obveznost
plačila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne 15. 3.
1995.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 12. 6. 1997

Srg 1414/94 Rg-108422

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

Družba  TERMOGLAS,  podjetje  za
opravljanje proizvodnih in trgovskih sto-
ritev, d.o.o., Podšmihel 1, Laško, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Seme Viktor, Laško, Poženelova 3, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 28. 12.

1996.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 21. 5. 1997

Srg 94/03501 Rg-109165

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03501 z dne 27. 6. 1997 pod št.
vložka 1/05968/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5806097
Firma:  FUNT & CO,  podjetje  za

proizvodnjo  in  trgovino,  d.o.o.,  Luče,
Luče 20

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

govornostjo
Sedež: 3334 Luče, Luče 20
Sklep družbenika z dne 21. 6. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3501/94 z dne 15. 5. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3501/94 z dne 27. 6.
1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Funtek Jože,
Luče 20, Luče.

Srg 94/01933 Rg-110702

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01933 z dne 27. 6. 1997 pod št.
vložka 1/03890/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: RELAX, agencija za boljšo kva-
liteto življenja, Celje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Valvazorjeva 6
Osnovni kapital: 58.000 SIT
Sklep družbenika z dne 20. 3. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1933/94 z dne 17. 4. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1933/94 z dne 27. 6.
1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Pustinek Mi-
lan, Valvazorjeva 6, Celje.

KOPER

Srg 94/03102 Rg-110168

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03102 z dne 28. 5. 1997 pod št.
vložka 1/02437/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  TINA  –  Trgovsko  podjetje,
d.o.o., Koper

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Šalara 38
Osnovni kapital: 35,200 SIT
Ustanovitelja: Tuljak Marija in Chiaret-

to Radames, izstopila 23. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3102/94 z dne
28. 5. 1997. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Marija Tuljak iz Kopra, Šalara 38 in Rada-
mes Chiaretto iz Italije, Verona, Via dei
coli 2.

Srg 94/03141 Rg-110170

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03141 z dne 28. 5. 1997 pod št.
vložka 1/04167/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: JANGOS, d.o.o., proizvodnja,
storitve, uvoz in izvoz, Matenja vas 71

Skrajšana firma: JANGOS, d.o.o., Ma-
tenja vas

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  6258  Prestranek,  Matenja
vas 71

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Nabergoj Janko, izstopil

1. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku pod št. Srg 3141/94 z
dne 28. 5. 1997. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Janko Nabergoj iz Postojne, Matenja
vas 71.

Srg 95/00089 Rg-110176

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00089 z dne 28. 5. 1997 pod št.
vložka 1/02779/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5565553
Firma: DEMONT, montaža in demon-

taža strojev, inženiring in ekonomske sto-
ritve, d.o.o., Koper

Skrajšana firma: DEMONT, d.o.o., Ko-
per

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, II. Prekomorske
brigade 35

Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Puc Jože in Puc Mari-

jan-Stanislav, izstopila 17. 1. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 89/95 z dne
28. 5. 1997. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Jo-
že Puc iz Kopra, Hrvatini 63 in Marijan-Sta-
nislav Puc iz Kopra, II. Prekomorske briga-
de 35.

Srg 595/96 Rg-103683

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba ACQUA–MONT – vodovodne
instalacije in trgovina, d.o.o., Koper, Ul.
15. maja 13, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/3602/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 7. 1996.

Družbeniki Valentič Darij iz Kopra, Ve-
na Pilona 6, Činč Štefan iz Prad, Cesta
XIV/3, Žigon Ivan iz Portoroža, Šentjane
20 in Rižanski vodovod Koper, p.o., Koper,
Ul. 15. maja 13, izjavljajo, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzamejo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika Valentič
Darija, Koper, Ulica Vena Pilona 6.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 2. 1997

Srg 3339/94 Rg-109748

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba LESKARS, d.o.o., predelava le-
sa, trgovina, uvoz-izvoz, Kopriva, Dutov-
lje, Kopriva št. 24, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/4321/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 12. 1994.

Družbenik Vrabec Robert, Kopriva 24, Du-
tovlje, izjavlja, da so poplačane vse obvezno-
sti družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev in da prevzame obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika.
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Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 8. 7. 1997

Srg 3465/94 Rg-109751

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba VALIN, Proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Rodik 4c, Kozina, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4763/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenika z dne 29. 12. 1994.

Družbenik Babič Bogdan iz Kozine, Ro-
dik 4c izjavlja, da so poplačane vse obvez-
nosti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzamejo obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 8. 7. 1997

Srg 3140/94 Rg-109754

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba SELF TRADE, trgovina, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., Postojna, Stu-
deno 96, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3914/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 12. 1994.

Družbenika Gorazd Furlan, Studeno 96,
Postojna in Boštjan Povh, Klenik 2b, Pivka,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika v enakih
deležih.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 8. 7. 1997

Srg 932/94 Rg-109755

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba SENJA – konzulting, turizem,
trgovina, d.o.o., Postojna, Ravbarkomanda
25, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/2002/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenice z dne 10. 5. 1994.

Družbenica Senčur Pamič Janica Ivana,
Ravbarkomanda 25, Postojna, izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev in da
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenico.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 8. 7. 1997

Srg 3345/94 Rg-109757

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba H–A–E–M, Podjetje za inte-
lektualne storitve in svetovanje, d.o.o.,
Pivka, Postojnska 15, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/3243/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbe-
nic z dne 23. 12. 1994.

Družbenici Hedvika Turk, Stara Sušica
19, Košana in Mirjana Damej, Postojnska
15, Pivka, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenico Turk Hed-
viko.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 8. 7. 1997

Srg 94/03204 Rg-110784

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03204 z dne 8. 7. 1997 pod št.
vložka 1/01073/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5377846
Firma: DEVET – Podjetje za turizem,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, II. Prekomorske

brigade 67
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Štrumbelj Janez, izstopil

27. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3204/94 z dne
8. 7. 1997. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Janez
Štrumbelj iz Kopra, II. Prekomorske briga-
de 67.

Srg 96/01227 Rg-110810

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01227 z dne 8. 7. 1997 pod št.
vložka 1/04965/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5881048
Firma: LEDICOM, d.o.o., Trgovina na

debelo in drobno ter razne storitvene de-
javnosti, Šmarje pri Sežani št. 41, Sežana

Skrajšana  firma:  LEDICOM,  d.o.o.,
Šmarje pri Sežani 41, Sežana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6210 Sežana, Šmarje pri Seža-
ni 41

Osnovni kapital: 1,686.362 SIT
Ustanoviteljica: Mercina Šegina Vera, iz-

stopila 27. 12. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1227/96 z dne
8. 7. 1997. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzela Mer-
cina Šegina Vera iz Sežane, Šmarje pri Se-
žani 41.

KRANJ

Srg 794/97 Rg-110534

Družba  IMINTERIER  IMPORT  IN-
TERIER – podaja talnih oblog, zaves, sve-
til, stikal, pohištvenega okovja Visoko,
d.o.o., s sedežem Visoko 119f, Visoko, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/2058/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Jan-
čar Bojan, Tomažičeva ulica 3, 4000 Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 26. 6. 1997

Srg 1269/96 Rg-110536

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1269/96 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
19. 6. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4828/00 vpiše izbris družbe NOW-
AK, proizvodnja, storitve in trgovina Les-
ce, d.o.o., s sedežem v Lescah, Hraška c.
4, zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 19. 6. 1997

Srg 1300/96 Rg-110537

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1300/96 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
19. 6. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2831/00 vpiše izbris družbe NORK,
podjetje za servis in trgovino, d.o.o., Pod-
hom, s sedežem v Podhomu 69, Zgornje
Gorje, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 19. 6. 1997

Srg 97/00316 Rg-110559

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00316 z dne 24. 6. 1997 pod št.
vložka 1/05562/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
k prevzemni družbi SAM, d.o.o., Prelog,
Pod hribom 2, s temile podatki:

Matična št.: 5904200
Firma: SAMDOM, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAMDOM, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4209 Žabnica, Žabnica 68
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Pripojitev k prevzemni družbi SAM,

podjetje za komercialni inženiring, d.o.o.,
Prelog, Pod hribom 2, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 4. 7. 1996. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Srg 3903/94 Rg-13170

Družba TURIST, turistično in propa-
gandno podjetje, d.o.o., Jesenice, s sede-
žem na Jesenicah, Titova 18, vpisana na
reg. vl. št. 1/4883/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Turi-
stično društvo Jesenice, Titova 18.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 29. 3. 1995

KRŠKO

Srg 2681/94 Rg-106234

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

ONIX, uslužna dejavnost in prodaja,
d.o.o., Brežica, Ulica 21. maja 25, se izbri-
še iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzeli Vražič
Zvezdana in Vražič Črtomira Marija, obe
Ulica Vita Kraigherja 22, Maribor.

Zoper  ta  sklep  je  dopustna  pritožba  v
roku  15  dni  od  dneva  objave  v  Urad-
nem  listu  RS  na  Višje  sodišče  v  Ljub-
ljani.  Pritožbo  lahko  vloži  vsak,  ki  ima
pravni interes pri tem sodišču, v dveh iz-
vodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 17. 4. 1997

Srg 33/97 Rg-109179

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

KOVINARSKA EKO, tovarna indu-
strijske opreme, d.o.o., Cesta krških žr-
tev 137, Krško, se izbriše iz sodnega regi-
stra.

Obveznost  plačila  morebitnih  obvez-
nosti izbrisane družbe so prevzeli Petan
Bojan, Žadovinek 29, Leskovec pri Kr-
škem, Tomažin Ana, Straža 4, Raka, Vo-
glar  Albina,  Žadovinek  27,  Leskovec
pri  Krškem  in  Mrgole  Ivan,  Milke
Kerinove  16,  Krško.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku  15  dni  od  dneva  objave  v  Urad-
nem  listu  RS  na  Višje  sodišče  v  Ljub-
ljani.  Pritožbo  lahko  vloži  vsak,  ki  ima
pravni  interes  pri  tem  sodišču,  v  dveh
izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 7. 7. 1997

LJUBLJANA

Srg 540/97 Rg-474

Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:

LIBE COMMERCE, d.o.o., Trgovsko
podjetje,  Tržaška 1116,  reg.  št.  vl.
1/23141/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 24. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Milan Gavrič, Rusjanov
trg 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Gavrič Milana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 8. 1997

Srg 3450/97 Rg-475

Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:

MOLK, podjetje za storitve, d.o.o.,
Pavšičeva  24,  Logatec,  reg.  št.  vl.
1/20139/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 2. 6. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Oblak Bojan, Celovška
179, Ljubljana, Kikelj Jure, Pod gozdom
cesta IV 22, Grosuplje in Levačič Dinko,
Ljubljanska c. 80, Domžale, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema-
jo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje Oblak Bojana, Kikelj
Jureta in Levačič Dinka.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 8. 1997

Srg 12512/94 Rg-477

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba FINAS, finančne analize in sve-
tovanje, d.o.o., Ribičičeva 17, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Ignac Dolenšek, Ljub-
ljana, Šarhova 4, Boris Drobnič, Ljubljana,
Hošiminhova 1, Goran Jenič, Ljubljana, Ma-
rinkov trg 5, Janez Lipnik, Ljubljana, Ribi-
čičeva 17, Primož Pečnik, Ljubljana, Lin-

hartova 15, Jože Plevnik, Ljubljana, Vogel-
na 4 in Jure Šager, Domžale, Finžgarjeva 6,
Vir, z ustanovitvenim kapitalom 7.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
7.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 5. 1996

Srg 8206/94 Rg-478

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

ELIS, družba za svetovanje in izvaja-
nje elektroinstalacijskih del in naprav,
prevoz blaga in taksi službe, d.o.o., Kam-
nik, Cankarjeva 20, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Šuštar David in Darja,
oba Cankarjeva 20, Kamnik, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu eno polovico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 3. 1995

Srg 10525/94 Rg-479

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

ZICO, d.o.o., podjetje za proizvodnjo,
trgovino živilskih in neživilskih proizvo-
dov, gostinstvo, turizem, marketing, sve-
tovanje, posredništvo, storitve, transport
in zunanjo trgovino, Ljubljana, Višnje-
varjeva 33, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zvone Vrančič, Pot na
Fužine 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Zvoneta Vrančiča.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
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dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 4. 1995

Srg 96/06968 Rg-110072

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06968 z dne 19. 5. 1997 pod
št. vložka 1/15195/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: JUNOTEX, trgovina in trženje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  JUNOTEX,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Mali trg 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Podgoršek Anton in Pod-

goršek Maja, izstopila 23. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Anton in Maja Podgoršek, oba Mali trg
3, Ljubljana.

Srg 94/08988 Rg-110256

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08988 z dne 2. 7. 1997 pod
št. vložka 1/19085/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5840449
Firma: SIMANDL & CO. GRAFEN-

AUER, biro oprema in servis, d.o.o.,
Mestni trg 8, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Mestni trg 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Simandl Biro oprema,

d.o.o., izstopil 20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela družba Simandl, biro oprema, d.o.o.,
Mestni trg 8, Ljubljana.

Srg 97/01218 Rg-110263

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01218 z dne 26. 6. 1997 pod
št. vložka 1/15930/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: NEBEC, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Andreja Bitenca 36
Osnovni kapital: 12.000 SIT
Ustanovitelji: Nebec Valentina, Nebec

Janez in Cajhen Janko, izstopili 13. 2. 1997.
Sklep skupščine z dne 13. 2. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Valentina in Janez Nebec, Andreja Bi-
tenca 36, Ljubljana in Cajhen Janko, Jera-
nova 7, Ljubljana.

Srg 97/00610 Rg-110264

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00610 z dne 26. 6. 1997 pod
št. vložka 1/27712/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5936314
Firma: GTS PLUS, gradbeništvo, turi-

zem, storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  GTS PLUS,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Župančičeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kavšček Bogdan, izstopil

30. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Bogdan Kavšček, Strmica 29b, Logatec.

Srg 97/01798 Rg-110386

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01798 z dne 26. 5. 1997 pod
št. vložka 1/11975/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5486807
Firma:  EFEKTA  INŽENIRING  –  V

LIKVIDACIJI, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 27

Skrajšana  firma:  EFEKTA  INŽENI-
RING, d.o.o., – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Stegne 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kurjak Alan, izstopil 25. 3.

1997.
Izbris družbe zaradi zaključka likvidaci-

je. Poslovne knjige, knjigovodska dokumen-
tacija in dokumentacija o likvidacijskem po-
stopku družbe Efekta Inženiring, d.o.o., se
hrani pri likvidacijskem upravitelju odvet-
niku Lamut Mitji v Ljubljani, Trdinova 7.

Srg 95/02863 Rg-100983

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02863 z dne 28. 11. 1996
pod št. vložka 1/22750/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5775663
Firma: SANATECH, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  SANATECH,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Ljubljana–Šmartno,  Kajaka-

ška 30
Osnovni kapital: 100.000 SIT

Ustanovitelj: Slavec Aleš, izstopil 15. 5.
1996.

Sklep skupščine z dne 15. 5. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Slavec Aleš, Kabetova 10, Kranj.

Srg 95/00432 Rg-104049

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00432 z dne 10. 10. 1996
pod št. vložka 1/11559/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: ROKADA, podjetje za turizem,
informatiko, izobraževanje in marketing,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  ROKADA,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bratov Učakar 108
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Ažman Andrej, izstopil

20. 1. 1995.
Sklep skupščine z dne 20. 1. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Andrej Ažman, Vrhovci, c. XI/11.

Srg 94/06560 Rg-104173

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06560 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/08004/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5393132
Firma: EUROSTAR, Evropska trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 55
Skrajšana  firma:  EUROSTAR,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 55
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Založnik Božidar in Zev-

nik Aleš, izstopila 28. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Založnik Božidar, Pavšičeva 39/a,
Ljubljana in Zevnik Aleš, Dolenjska cesta
55, Ljubljana.

Srg 95/01636 Rg-105442

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01636 z dne 9. 1. 1997 pod
št. vložka 1/24411/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: Co PETRA, Podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Osterčeva 2, 1000 Ljubljana

Skrajšana  firma:  Co  PETRA,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Osterčeva 2
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Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Nikolovski Petar, izstopil

28. 3. 1995.
Sklep skuščine z dne 28. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Petar Nikolovski.

Srg 96/03977 Rg-105538

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03977 z dne 3. 3. 1997 pod
št. vložka 1/14735/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ŠULIGOJ, podjetje za oprav-
ljanje strojnih in drugih storitev, d.o.o.,
Litija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Litija, Breg 41
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Šuligoj Nada, izstopila

29. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Nada Šuligoj, Breg 41, Litija.

Srg 95/01715 Rg-107141

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01715 z dne 10. 2. 1997 pod
št. vložka 1/06882/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5367786
Firma: POSTOLOVIĆ, Podjetje za tu-

ristično dejavnost, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Murkova 8

Skrajšana firma: POSTOLOVIĆ, d.o.o.,
Ljubljana, Murkova 8

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Murkova 8
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Postolović Dušan, Posto-

lović Goran in Postolović Jožica, izstopili
31. 3. 1995.

Sklep skuščine z dne 31. 3. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Postolović Dušan, Postolović Jožica,
Postolović Goran, Murkova 8, Ljubljana.

Srg 94/16595 Rg-107177

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16595 z dne 7. 2. 1997 pod
št. vložka 1/23187/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5763177
Firma:  STEKART,  Podjetje  za  pro-

izvodnjo in trženje, d.o.o., Podkraj 62,
Hrastnik

Skrajšana  firma:  STEKART,  d.o.o.,
Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrastnik, Podkraj 62
Osnovni kapital: 150.000 SIT
Ustanovitelja: Steklarna Hrastnik in Za-

letel Adalbert, izstopila 22. 12. 1994.
Sklep skuščine z dne 22. 12. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta pre-
vzela Steklarna Hrastnik, Cesta 1. maja 14,
Hrastnik in Zaletel Adalbert, Grajska pot
11, Hrastnik.

Srg 94/11908 Rg-107405

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11908 z dne 11. 3. 1997 pod
št. vložka 1/12827/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: VIMA, d.o.o., podjetje za izva-
janje poslovnih uslug in uslug na področ-
ju blagovnega prometa, Cerknica

Skrajšana firma: VIMA, d.o.o., Cerk-
nica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cerknica, Tabor 20
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Frim Marta in Frim Vili,

izstopila 28. 5. 1994.
Sklep skuščine z dne 28. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Frim Marta in Frim Vili, oba Tabor 20,
Cerknica.

Srg 96/01503 Rg-108260

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01503 z dne 15. 5. 1997 pod
št. vložka 1/02227/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SCRIPTA, trgovina in proiz-
vodnja, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vavpotičeva 4
Osnovni kapital: 25.700 SIT
Ustanovitelja: Erklavec Breda, izstopila

27. 3. 1997 in Erklavec Andrej, izstopil
27. 3. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Breda Erklavec, Petrovičeva 21, Ljub-
ljana in Andrej Erklavec, Martina Krpana 2,
Ljubljana.

Srg 97/02189 Rg-108957

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02189 z dne 11. 6. 1997 pod
št. vložka 1/11214/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5469511
Firma: SPORTCOMMERCE, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: SPORTCOMMERCE,

d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Obrtniška 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brlec Peter, izstopil 19. 6.

1996.
Sklep skuščine z dne 19. 6. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Peter Brlec, Obrtniška ulica 2, Domžale.

Srg 95/05786 Rg-108996

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/05786 z dne 2. 6. 1997 pod št.
vložka 1/06171/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5387523
Firma: TIT, podjetje za turizem, trgo-

vino, organiziranje in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: TIT, d.o.o., Ljublja-

na, Knezova 7
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Knezova 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Tomc Iztok in Tomc Tat-

jana, izstopila 20. 11. 1995.
Sklep skuščine z dne 20. 11. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Tomc Iztok in Tomc Tatjana, oba Kne-
zova 7, Ljubljana.

Srg 95/05492 Rg-109253

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05492 z dne 21. 1. 1997 pod
št. vložka 1/11663/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: CTS LJUBLJANA, cestni trans-
port stvari in potnikov, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 41

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Smrke Jože, izstopil 21. 1.

1997.
Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vložno številko 1/5912/00.

Srg 96/04501 Rg-109263

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04501 z dne 12. 2. 1997 pod
št. vložka 1/16225/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5576075
Firma: CESTNO PODJETJE GRAD-

NJE, podjetje za gradnjo in obnovo cest,
d.o.o., Ljubljana, Stolpniška 10

Skrajšana firma: CESTNO PODJETJE
GRADNJE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Ljubljana, Stolpniška 10
Osnovni kapital: 56,097.274,90 SIT
Ustanovitelj: Cestno podjetje Ljubljana,

p.o., izstopil 25. 9. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zelo Cestno podjetje Ljubljana, p.o., Stolp-
niška 10.

Srg 96/06654 Rg-109294

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06654 z dne 7. 3. 1997 pod
št. vložka 1/25057/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: LJUDSKA BANKA, d.d., Celje
– Podružnica Ljubljana

Skrajšana  firma:  LJUDSKA  BANKA
d.d., Celje – Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva ulica 30
Ustanoviteljica: Ljudska banka, d.d., iz-

stop 4. 12. 1996.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 4. 12. 1996.

Srg 97/03307 Rg-109424

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03307 z dne 9. 6. 1997 pod
št. vložka 1/00217/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi pripoji-
tve k družbi MEDEX INTERNATIONAL,
d.d., Ljubljana (1/4583/00), s temile podatki:

Matična št.: 5003105
Firma:  MEDEX,  živilska  industrija,

p.o., Ljubljana Miklošičeva 30
Skrajšana  firma:  Co  PETRA,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 30

Srg 96/06717 Rg-109451

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06717 z dne 14. 3. 1997 pod
št. vložka 1/12514/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zaključek redne likvidacije
in izbris Hranilnice Hipo, d.d., iz sodnega
registra s temile podatki:

Matična št.: 5514851
Firma: HIPO, Hranilnica, d.d., Dom-

žale – v likvidaciji
Skrajšana firma: HIPO d.d. – v likvida-

ciji
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Domžale, Ljubljanska 76
Osnovni kapital: 4,430.000 SIT
Ustanovitelji: Stanovanjska zadruga

Domžale, družbeniki po priloženem sezna-
mu in Stanovanjska zadruga Sora, izstopili
6. 12. 1996.

Izbris družbe zaradi zaključka likvidaci-
je. Poslovne knjige, knjigovodska dokumen-
tacija in dokumentacija o likvidacijskem po-
stopku je shranjena pri Slavi Hribar, Slam-
nikarska 20, Domžale – delničarki Hranilni-
ce Hipo, d.d., Domžale, na njenem delovnem
mestu v prostorih Stanovanjske zadruge
Domžale, Ljubljanska 76, Domžale.

Srg 97/00863 Rg-109692

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00863 z dne 18. 6. 1997 pod št.

vložka 1/09376/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  ORIENT,  podjetje  za  eks-
port-import in prodajo pohištva, d.o.o.,
Kočevje

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Heroja Marinclja 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Naneh Mohamed Zouhair

in Naneh Desa, izstopila 7. 2. 1997.
Sklep skuščine z dne 7. 2. 1997 o prene-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Mohamed Zouhair Naneh in Desa Na-
neh, oba stanujoča v Kočevju, Ulica Heroja
Marinclja 8.

Srg 97/02097 Rg-109833

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02097 z dne 18. 4. 1997 pod
št. vložka 1/00420/06 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča prenehanje enote s te-
mile podatki:

Firma: ZDRAVSTVENI DOM LJUB-
LJANA, ENOTA ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA GROSUPLJE, Grosuplje, Pod
gozdom I/14

Sedež: Grosuplje, Pod gozdom I/14
Prenehanje enote zaradi izločitve iz

Zdravstvenega doma Ljubljana na podlagi
sklepa o izločitvi enote osnovnega
zdravstvenega varstva Grosuplje iz
Zdravstvenega doma Ljubljana in prenosu
ustanoviteljskih pravic z dne 24. 10. 1995.

Srg 94/14050 Rg-109862

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/1405 z dne 24. 6. 1997 pod
št. vložka 1/15455/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  KOREC,  d.o.o.,  Podjetje  za
upravljanje s stanovanji Ljubljana, Rav-
barjeva 5

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ravbarjeva 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Babnik Karel, Zupan Be-

no tanja, Plestenjak Igor, Novak Krištof,
Marek Ivan, Kovač Valentin, Foedransperg
Pavla, Cirman Marjan, Drobne Jože in Di-
dek Vida, izstopili 11. 6. 1994.

Sklep skuščine z dne 11. 6. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Banik Karcl, Cirman Marjan, Didek Ida,
Drobne Jože, Foedransperg Pavla, Kovač
Valentin, Marek Ivan, Novak Krištof, Ple-
stenjak Igor in Zupan Benko Tanja, vsi iz
Ljubljane, Ravbarjeva 5.

Srg 96/06063 Rg-109927

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06063 z dne 19. 5. 1997 pod

št. vložka 1/15459/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: THOR, Proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, Mengeš, d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: Mengeš, Kidričeva 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Premk Andrej, izstopil

16. 9. 1996.

Sklep  skuščine  z  dne  16.  9.  1996  o
prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel  Andrej  Premk,  Kidričeva  5,
Mengeš.

Srg 96/06327 Rg-109930

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06327 z dne 19. 5. 1997 pod
št. vložka 1/24828/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  JURCA & JURCA,  elektro
združene, d.n.o., Ljubljana, Planinškova 3

Skrajšana  firma:  JURCA & JURCA,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Planinškova 3
Ustanovitelja: Jurca Miha in Jurca Jože,

izstopila 29. 11. 1996.

Sklep skuščine z dne 29. 11. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Miha in Jože Jurca, oba Planinškova 3,
Ljubljana.

Srg 94/07278 Rg-109299

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07278 z dne 18. 3. 1997 pod
št. vložka 1/10196/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  VITIS,  podjetje  za  trgovino,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vrhovčeva 6b
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelji: Žibrik Kolman, Žibrik Mi-
ra in Žibrik Neva, izstopili 16. 5. 1994.

Sklep skuščine z dne 16. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih  obveznosti  izbrisane  družbe
so  prevzeli  Koloman  Žibrik,  Mira  Žibrik
in  Neva  Žibrik,  vsi  Vrhovčeva  6b,
Ljubljana.
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MURSKA SOBOTA

Srg 363/97 Rg-110355

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

Družba KA-TRA, Podjetje za poslov-
ne, tehnične in blagovno prometne stori-
tve, Murska Sobota, d.o.o., Murska So-
bota, Trstenjakova 26, ki je vpisana v
reg. vložko tukajšnjega sodišča št.
1/1544/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev Karela Karba,
Murska Sobota, Trstenjakova 26, Marjete
Karba, Murska Sobota, Trstenjakova 26,
Jasmine Karba, Ljubljana, Štihova 18 in
Renate Karba, Ljubljana, Tržaška 49a z
dne 27. 6. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti,
zaposlenih delavcev pa v družbi ni bilo.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe so prevzeli vsi zgoraj na-
vedeni družbeniki.

Po prenehanju družbe se premoženje, po
poplačilu vseh obveznosti, porazdeli med
družbenike po enakih delih.

Proti sklepu ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 22. 7. 1997

Srg 381/96 Rg-107622

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

Družba JERNEJ, kmetijstvo, živilstvo,
turizem, proizvodnja in posredovanje v
prometu, d.o.o., Žihlava 1, Videm ob
Ščavnici, vpisano v vl. št. 1/1980-00, pre-
neha po skrajšanem postopku zakona o gos-
podarskih družbah po sklepu z dne 4. 12.
1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti,
in ima urejena vsa razmerja z delavci.

Ferenc Jarnej, Žihlava 1, Videm ob Ščav-
nici, kot družbenik prevzema obveznost pla-
čila vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 19. 5. 1997

Srg 94/00914 Rg-108876

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00914 z dne 20. 5. 1997
pod št. vložka 1/00537/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: INTRAP, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, montažo, projektiranje in

konstituiranje na področju tapetništva in
gradbeništva, Norički vrh, d.o.o.

Skrajšana firma: INTRAP, Norički vrh,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9250 Gornja Radgona, Norički
vrh 45

Osnovni kapital: 2.200 SIT
Ustanovitelji: Teodorovič Pero, Teodo-

rovič Danica in Lazar Zdenko, vsi izstopili
20. 5. 1997.

Sklep z dne 1. 6. 1994 o prenehanju druž-
be po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 20. 5. 1997, s sklepom Srg 914/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe so prevzeli Teodorovič Pero
in Teodorovič Danica, oba Norički vrh 45
ter Lazar Zdenko, Paričjak 24a.

Srg 1232/94 Rg-110693

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

Družba DEDAL, trgovsko podjetje na
debelo in drobno, export-import, Murska
Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Grajska
1, ki je vpisana v reg. vložku tukajšnjega
sodišča št. 1/1634/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja Du-
šana Pikuliča, Murska Sobota, Lendavska
23a, z dne 29. 12. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe je prevzel zgoraj nave-
deni ustanovitelj.

Po prenehanju družbe prevzame preo-
stalo premoženje družbe ustanovitelj.

Proti sklepu ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 6. 8. 1997

Srg 61/96 Rg-110695

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

Družba SILE, podjetje za proizvodnjo,
trgovino na debelo in drobno, gostinstvo,
turizem, transport in špedicijo, Černelav-
ci, d.o.o., Černelavci, Dalmatinova 17, ki
je vpisana v reg. vložku tukajšnjega sodišča
št. 1/2015/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja Štefana Su-
kiča, Černelavci, Dalmatinova 17, z dne
26. 1. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe je prevzel zgoraj nave-
deni ustanovitelj.

Osnovni kapital družbe v znesku 100.000
SIT na dan 26. 1. 1996 se deli, tako da se iz
osnovnega kapitala plačajo stroški preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku.

Proti sklepu ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni

od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 6. 8. 1997

NOVA GORICA

Srg 97/00155 Rg-110403

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00155 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/00388/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5298148
Firma: TITUZ, Podjetje za trgovino,

inženiring, turizem, usluge in zastopanja,
Šempeter pri Gorici, d.o.o.

Skrajšana firma: TITUZ, Šempeter pri
Gorici, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter, Stjenkova 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 4. 2.

1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kokelj Miran in Nemec Branko, oba
Stjenkova 13, Šempeter pri Gorici.

Srg 94/00775 Rg-110404

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00775 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/02971/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5755476
Firma:  NAMENSKA  STROJNA  OP-

REMA, Proizvodnja namenskih strojev
in naprav, d.o.o., Idrija

Skrajšana firma: N.A.S.O., d.o.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Idrija, Kapitana Mihevca 13
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 14. 4.

1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
majo Bizjak Pavel, Kapitana Mihevca 14,
Idrija, Čar Bojan, Vojskarska ul. 8, Idrija,
Pivk Vladimir, Trg Maršala Tita 4, Idrija,
Povalej Ivan, Kapitana Mihevca 8, Idrija in
Bajc Silvester, Prešernova 11, Idrija.

Srg 96/00568 Rg-110405

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00568 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/00495/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5316847
Firma:  ROBI  IN  MARJAN  BIKE,

športne in turistične storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: R.M.B. d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Vetrišče 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 18. 10.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Štrukelj Marjan, Vetrišče 16, Nova Gorica in
Golob Robert, Vetrišče 5, Nova Gorica.

Srg 96/00607 Rg-110489

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00607 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/02552/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5635519
Firma: KANČAN, Podjetje za avtoser-

vis, trgovino in storitve, d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: KANČAN, d.o.o., Tol-

min
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolmin, Brunov drevored 35
Osnovni kapital: 1,813.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 13. 11.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Rutar Viktor, Brunov drevored 35, Tol-
min.

Srg 97/00210 Rg-110491

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00210 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/01268/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5433967
Firma: PRESUK, Proizvodnja in stori-

tve, d.o.o., Budanje, Budanje 24b, Vipava
Skrajšana firma: PRESUK, d.o.o., Bu-

danje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vipava, Budanje 24b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 10. 1.

1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Ferjančič Alojz, Budanje 24b, Vipava.

Srg 96/00654 Rg-110493

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00654 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/01856/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5764424
Firma: MAVRI, d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: MAVRI, d.o.o., Tol-

min
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolmin, Simona Kosa 1

Osnovni kapital: 1,578.000 SIT
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 12. 9.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzema Mavri Marta, Simona Kosa 1,
Tolmin, ki je po sklepu o dedovanju z dne
14. 3. 1995 postala edina družbenica v
družbi.

Srg 96/00289 Rg-110494

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00289 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/01933/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5537525
Firma:  LI-LUX,  Trgovina  in  zastop-

stvo, d.o.o., Branik
Skrajšana firma: LI-LUX, d.o.o., Bra-

nik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Branik, Branik 36/c
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 12. 6.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Lisjak Ivanka, Branik 36/c, Branik.

Srg 96/00286 Rg-110496

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00286 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/01205/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5416981
Firma: FLYING TRADE REPRESEN-

TATION,  export-import,  Šempeter  pri
Gorici, d.o.o.

Skrajšana  firma:  FLYING  TRADE,
Šempeter pri Gorici, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter pri Gorici, Feiglova 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenice družbe z dne 5. 6. 1996

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Nestorov Ines, Fieglova 1, Šempeter pri
Gorici.

Srg 96/00582 Rg-110498

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00582 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/02247/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5585252
Firma: CAR-EXP, Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Miren
Skrajšana firma: CAR-EXP, Trgovina

in storitve, d.o.o., Miren
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Miren, Miren 142/d
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Sklep ustanovitelja družbe z dne 17. 10.
1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Stanič Zdravko, Miren 142/d, Miren.

Srg 97/00136 Rg-110501

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00136 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/02324/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5614813
Firma: TA-JA, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: TA-JA, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, M. Štrukelj 68
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 31. 1.

1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Pahor Tatjana, M. Štrukelj 68, Nova
Gorica.

NOVO MESTO

Srg 96/00243 Rg-106355

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00243 z dne 22. 4. 1997
pod št. vložka 1/02155/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5568234
Firma: AUGUSTIN, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Metlika
Skrajšana firma: AUGUSTIN, d.o.o.,

Metlika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8330 Metlika, Cankarjeva 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Auguštin Boris in Kreme-

sec Darja, izstopila 10. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 10. 7. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Auguštin Boris in Kremesec Darja, por.
Auguštin, oba Cankarjeva 11, Metlika.

SLOVENJ GRADEC

Srg 6716/94 Rg-472

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 6716/94 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 2. 9. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7925-00 vpiše izbris družbe Pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve
MUCHO, d.o.o., Slovenj Gradec, s sede-
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žem Troblje 28, Slovenj Gradec, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzameta Kašnik Vi-
li, Troblje 28, Slovenj Gradec in Kašnik
Mirko, Troblje 104/b, Slovenj Gradec.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 2. 9. 1997

Srg 6719/94 Rg-473

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6719/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku dne 31. 7. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4395-00 vpiše izbris družbe Pod-
jetje za storitve, proizvodnjo in trgovino
KAVIL, d.o.o., Slovenj Gradec, Troble 28,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Kašnik Vili,
Slovenj Gradec, Troble 28.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 31. 7. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-12/97 Ob-4002

Pravila  Sindikata  Delo  Roto,  d.o.o.,
Pergam, Ljubljana, Dunajska 5 sprejeta
na ustanovnem sestanku 2. 9. 1997, se hra-
nijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pod št. 12/97 dne 16. 9.
1997.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 81/91 R-88

Poropat Karol, upokojenec iz Lucije,
Kampolin 69, je dne 4. 12. 1990 umrl in ni
zapustil oporok.

Do dediščine ima pravico Giovanni Po-
ropat.

Ker sodišču ni znano njegovo prebiva-
lišče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave oklica v Uradnem listu RS.

Dediču je postavljena za skrbnico Rihter
Dragica, Kolaričeva 9, Koper.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Piranu

dne 12. 8. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 9/97-9 S-363

1. To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/97
z dne 15. 9. 1997 začelo stečajni postopek
nad  dolžnikom  Ekoterm  Jesenice, d.o.o.,
Titova 53/b, Jesenice.

2. Za stečajnega upravitelja je postav-
ljen Božidar Lampič, Loka 63b, Tržič.

3. Upnike pozivamo, da z vlogo in doka-
zili v dveh izvodih prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

4. Narok za preizkus terjatev bo 16. 1.
1998 ob 9. uri v sobi 113/I tega sodišča.

5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 15. 9. 1997

St 195/93 S-364

To sodišče je s sklepom St 195/93 z dne
12. 9. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Emona IPKO, d.o.o., Kamnik
pod Krimom 142, Preserje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 9. 1997

St 43/96-37 S-365

Likvidacijski postopek nad likvidacij-
skim dolžnikom PMI Podjetje za projekti-
ranje, marketing in inženiring, uvoz in
izvoz, d.o.o., Maribor – v likvidaciji, se
ustavi.

Začne se stečajni postopek nad podjet-
jem PMI Podjetje za projektiranje, marke-
ting in inženiring, uvoz in izvoz, d.o.o., Ma-
ribor – v likvidaciji.

Za stečajnega upravitelja je določen Sta-
ne Gavez, Cankarjeva 10, Maribor.

Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 12.
1997 ob 13. uri, v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

O začetku stečajnega postopka bodo up-
niki obveščeni z oklicem na oglasni deski
tukajšnjega sodišča ter z objavo v Uradnem
listu RS.

Dejanja opravljena v likvidacijskem pos-
topku veljajo tudi v stečajnem postopku.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 11. 9. 1997

St 22/95 S-366

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 22/95 sklep z dne 17. 9. 1997:

Stečajni postopek nad dolžnikom: GO –
Gradbeništvo, obrt, d.o.o., Železarska
cesta 1, Štore, se začne in takoj zaključi.

Odredi se objava sklepa na oglasni deski
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika: GO – Gradbeništvo, obrt,
d.o.o., Železarska cesta 1, Štore, iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 17. 9. 1997

St 50/97 S-367

To sodišče je s sklepom z dne 11. 9.
1997 opr. št. St 50/97 odredilo, da se v
upniški odbor namesto upnika Intertrade Za-
stopstva Ljubljana imenuje upnik IMP Kli-
ma, proizvodnja klima sistemov, d.o.o.,
Idrija.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 9. 1997

St 12/95 S-368

To sodišče razpisuje III. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi Me-
talna montaža, inženiring, oprema,
d.o.o., Maribor – v stečaju, dne 29. 10.
1997 ob 9. uri v sobi 330 tukajšnjega so-
dišča.

St 15/97 S-369

To sodišče je s sklepom opr. št. St 15/97
z dne 10. 9. 1997 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Tovarna dušika
Ruše – Metalurgija, Podjetje za proizvod-
nja karbida in ferolegur, d.o.o., Ruše, ter
odredilo imenovanje upniškega odbora v se-
stavi:

1. Elektro Slovenija, d.o.o., dr. Ivo Ba-
nič, Slovenska c. 58, Ljubljana,

2. Minerais Luxemburg, Minerais trgo-
vina, d.o.o., Vlasta Ravnikar, Gregorčičeva
35, Maribor,

3. Termin, d.o.o., Vojteh Rajzman, Stros-
smayerjeva 13, Maribor,

4. Komercialna banka Triglav, d.d. – v
stečaju, Franc Lamut, Kotnikova ul. 28,
Ljubljana,

5. Stanislav Ozim, Konferenca osnovnih
organizacij, sindikat TDR, Tovarniška c. 51,
Ruše (delavski zaupnik).

Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Vera Zavrl, dipl. ek. zaposlena v pod-
jetju Rubikon, d.o.o., Kalohova 24, Mari-
bor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi oklica o pozivu
za sklenitev prisilne poravnave v Uradnem
listu RS.

Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30
dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 10. 9. 1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 10. 9. 1997

St 34/96 S-370

To sodišče razpisuje III. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi Je-
klotehna Maribor, d.d., – v stečaju, dne
29. 10. 1997 ob 10. uri v sobi 330 tukajšnje-
ga sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 18. 9. 1997
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 428/97 La-190

Podjetje  Mizarstvo  Rogaška  Slatina,
Tržaški hrib 4, Rogaška Slatina ponavlja
javni poziv za vpis in vplačilo delnic v in-
terno razdelitev in notranji odkup delnic.

Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce, da v roku 15
dni po objavi javnega poziva v časopisu Ve-
čer, vpišejo lastniške certifikate in potrdila
za manj izplačane plače v interno razdelitev
in notranji odkup ter gotovino za notranji
odkup delnic podjetja. Delnice bo mogoče
vplačati z gotovino na poseben privatizacij-
ski račun: št. 50730-698-89064 z navedbo:
Plačilo kupnine za delnice notranjega odku-
pa. Rok za vplačilo delnice je prekluziven.

Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Večer, dne 1. 2.
1996 in v Uradnem listu RS, št. 55/95.

Št. 795/97 La-191

Marpetro, d.d., Linhartova 17/a, Ma-
ribor podaljšuje rok za javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojencem družbe) za sodelovanje pri in-
terni razdelitvi in notranjem odkupu v po-
stopku lastninskega preoblikovanja družbe.
Rok se podaljša do vključno 19. 10. 1997.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Večer dne 20. 8. 1997 in v Uradnem
listu RS, št. 52/97 dne 29. 8. 1997.

Vse informacije dobijo zainteresirani pri
Cvetki Pisar, tel. številka 062/108-108 (cen-
trala) ali direktno 062/ 108-231 oziroma
osebno na sedežu podjetja.

Marpetro, d.d., Maribor

Št. 257/97 La-192

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavljamo pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št.LP 01176/1997-GV z dne 8. 9.
1997.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma:  ABC  Agrohit,  Trgovsko pod-

jetje  na  veliko  in  malo,  d.o.o., Tr-
bovlje.

Sedež: Trbovlje, Opekarna 5.
Matična številka: 5488397.
Šifra podskupine dejavnosti: 070250
Osnovna dejavnost podjetja je trgovina

na debelo z mešanim blagom.
Pravna oblika organiziranosti: podjetje

je oblikovano kot družba z omejeno odgo-
vornostjo v mešani lasti z domačimi fizični-
mi osebami. Družba je registrirana pri pri-
stojnem sodišču v Ljubljani.

2. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 9.392 delnic ali
9,63%,

– Slovenski odškodninski sklad – 9.392
delnic ali 9,63%,

– Sklad RS za razvoj za PID – 18.783
delnic ali 19,25,

– Sklad RS za razvoj po 29. členu zako-
na – 56.349 delnic ali 57,75%,

– obstoječi deleži fizičnih oseb – 3.649
delnic ali 3,74%.

3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj po 29. členu zakona.

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

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

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
cije Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

5. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije po tel. 061/44-78-32. Kontaktna ose-
ba je Vera Kraculja.

ABC Agrohit, d.o.o., Trbovlje

Sklepi o povečanju kapitala

La-194

Na podlagi drugega odstavka 313. člena
zakona o gospodarskih družbah in sklepa
uprave o povečanju osnovnega kapitala
(odobreni kapital) z izdajo novih delnic,
uprava Merkur – trgovina in storitve, d.d.,
Kranj, Koroška c. 1 objavlja:

1. Emisijski znesek novih delnic znaša
33,750.000 DEM v tolarski protivrednosti
po nakupnem tečaju za DEM s tečajne liste
SKB Banke, d.d., Ljubljana za obračun de-
viznih prilivov in odlivov podjetij, veljav-
nem na dan vplačila delnic.

2. Dosedanji delničarji imajo prednost-
no pravico do vpisa in vplačila novih delnic
v sorazmerju z njihovimi deleži v osnov-
nem kapitalu družbe. Prednostni upravičen-
ci lahko izkoristijo prednostno pravico v
roku 14 dni od dneva objave s podpisom
vpisne izjave pri družbi.

3. Pisno gradivo je v roku iz 2. točke na
vpogled v tajništvu poslovodstva družbe,
Koroška c. 1, Kranj, vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Telefonske informacije dobite
na tel. 064/267-100.

Merkur – trgovina in storitve, d.d.,
Kranj

Št. 25/97 La-193

Na podlagi dovoljenja Agencije za trg
vrednostnih  papirjev  št.  11/186/AG-97
objavljamo  javno  ponudbo  novoizdanih
delnic.

Izdajatelj  delnic:  GEA  College,  d.d.,
Dunajska 156, Ljubljana.

Vrsta delnice: redne (navadne) delnice
III. izdaje, v nematerializirani obliki; glasi-
jo na prinosnika.

Skupna nominalna vrednost celotne iz-
daje: 100,000.000 SIT.

Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT.
Prodajna cena delnice bo v javni prodaji

1.800 SIT za delnico, za prednostne kupce
(dosedanje delničarje) pa bo prodajna cena
nižja za popust v višini 20% od 1.800 SIT,
torej bo cena 1.440 SIT.

Pravice iz delnic:
– pravica do sorazmernega sodelovanja

pri upravljanju družbe, ki vsebuje tudi pra-
vico do vpogleda v poslovanje družbe;

– pravica do sorazmerne udeležbe na do-
bičku družbe;

– pravica do sorazmernega preostanka
likvidacijske mase.

Začetek in konec (datum) vpisovanja in
vplačevanja delnic: Vpisovanje in vplačeva-
nje delnic bo potekalo od 17. 10. 1997 do
16. 1. 1998. Prednostni upravičenci bodo od
prvega dne javnega poziva za nakup delnic
III. izdaje po pridobitvi soglasja Agencije za
trg vrednostnih papirjev imeli pravico do na-
kupa delnic do višini 2/3 nove izdaje v soraz-
merju z njihovimi deleži v roku 13 dni (od 17.
10. do 29. 10. 1997), v nadaljnjih 7 dneh (od
30. 10. do 6. 11. 1997) pa bodo ti prednostni
upravičenci lahko v okviru drugega kroga svoj
delež povečali z nakupom dodatnih delnic.
Preostale – neprodane delnice III. izdaje se
bodo po izteku tega roka ponudile v okviru
javne prodaje, ki bo trajala do 16. 1. 1998.

Vpisno mesto: PM&A, BPD, d.o.o.,
Stegne 21, Ljubljana, ki je s strani izdajate-
lja pooblaščena za vpisovanje delnic GEA
College, d.d., III. izdaje.

Pooblaščeni udeleženci, ki so odkupili
delnice z namenom njihove nadaljnje pro-
daje, oziroma ki organizrajo, pripravljajo in
izvajajo prodajo delnic: takšnih udeležen-
cev ni.

Prospekti so na voljo na vpisnem mestu.
GEA College, d.d., Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Ob-3981

Osnovna  šola  Ivana  Groharja,  Podlub-
nik 1, Škofja Loka, objavlja prosti delovni
mesti

1. učitelja angleškega jezika,
2. učitelja  – računalničarja
Pogoji:
1. ustrezna izobrazba po zakonu o OŠ,
2. ustrezna izobrazba po zakonu o OŠ.
Delovno razmerje bo kandidat-ka skle-

nil-a:
1. za določen čas s polnim delovnim ča-

som,
2. za določen čas s polovičnim delovnim

časom.
Prijave s kratkim življenjepisom in do-

kazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na
zgornji naslov v roku 8 dni po objavi.

OŠ Ivana Groharja
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Št. 130-1/97 Ob-3982

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet, podružnica Ljubljana, Dunajska
cesta 50, razpisuje delovno mesto

pomočnika direktorja podružnice za
področje evidenc in plačilnega prometa

Pogoji:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe eko-

nomske ali družboslovne smeri,
– 5 let ustreznih delovnih izkušenj.
Mandat traja 4 leta.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili

o izpolnjevanju pogojev sprejema razpisna ko-
misija Agencije Republike Slovenije za pla-
čilni promet podružnice Ljubljana, Dunajska
cesta 50, Ljubljana, 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate bomo pisno obvestili v 8 dneh
po izbiri.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet,

podružnica Ljubljana

Št. 12200-02/97 Ob-3983

Na podlagi 18. člena odloka o preobliko-
vanju Javnega komunalnega podjetja Ko-
munala Trbovlje, p.o., Trbovlje (Uradni
vestnik Zasavja, št. 7/97) ter 21., 22., 23. in
24. člena statuta JP Komunala Trbovlje,
d.o.o., (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/97)
razpisuje Občina Trbovlje, kot ustanovitelj
javnega podjetja, prosto delovno mesto

direktorja Javnega podjetja Komuna-
la Trbovlje, d.o.o.

Kandidati morajo ob izpolnjevanju splo-
šnih zakonskih pogojev izpolnjevati še na-
slednje posebne pogoje:

– višja ali visoka izobrazba tehnične,
pravne, ekonomske ali organizacijske smeri,

– pet let vodstvenih izkušenj.
Zaželjeno je, da kandidati predložijo svo-

je program dela.
Mandat direktorja družbe traja štiri leta

z možnostjo neomejenega ponovnega ime-
novanja.

Kandidati naj prijavo z dokazili o izpol-
njevanju razpisnih pogojev pošljejo v štiri-
najstih dneh po objavi tega razpisa, v zaprti
kuverti z označbo »razpis za direktorja Jav-
nega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o.«,
na naslov Občina Trbovlje, Leninov trg 4,
1420 Trbovlje.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v pet-
najstih dneh po imenovanju.

Občina Trbovlje

Št. 1003/97 Ob-3984

Razpisna komisija Zdravstvenega doma
Vrhnika na podlagi sklepa sveta zavoda z
dne 16. 9. 1997 in 23. člena statuta zavoda
razpisuje delovno mesto

direktorja Zdravstvenega doma Vrh-
nika

Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo
ustrezne zdravstvene smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izku-
šenj,

– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela oziroma raz-

voja zdravstvenega doma in opredeli svojo
vlogo pri realizaciji le-tega.

Izbrani kandidat bo opravljal funkcijo
direktorja do polovice delovnega časa,
preostali  delovni  čas  pa  bo  opravljal
delo v poklicu zdravstvene smeri iz dejav-
nosti ZD.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica
6. maja 11, 1360 Vrhnika z oznako: »za
razpisno komisijo«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Razpisna komisija Zdravstvenega
doma Vrhnika

Št. 108/97 Ob-4005

Na podlagi sklepa upravnega odbora
Kmetijske zadruge »Dravsko polje« Lov-
renc na Dravskem polju razpisujemo prosta
dela in naloge

direktorja Kmetijske zadruge »Drav-
sko polje« Lovrenc na Dravskem polju

Pogoji:
– VI. ali VII. stopnja strokovne izobraz-

be agronomske smeri,
– pet let delovnih izkušenj.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili o iz-

polnjevanju pogojev pošljejo kandidati na
naslov: Kmetijska zadruga »Dravsko polje«,
Lovrenc 8, 2324 Lovrenc na Dravskem po-
lju.

Rok za prijavo je 15 dni.
Kandidati bodo o rezultatih razpisa ob-

veščeni v 30 dneh po razpisu.
Kmetijska zadruga »Dravsko polje«

Lovrenc na Dravskem polju z.o.o.

Št. 82/97 Ob-4028

Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti na podlagi 14. člena za-
kona o Skladu RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, 26. člena statuta Sklada RS za
ljubiteljske kulturne dejavnosti (Sklad) in
sklepa 1. seje upravnega odbora Sklada raz-
pisuje delovno mesto

direktorja sklada
Pogoji:
– visokošolska izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na

področju kulturnih dejavnosti,
– strokovno poznavanje področja ljubi-

teljskih kulturnih dejavnosti,
– znanje najmanj enega tujega jezika,
– kandidat mora biti državljan Repub-

like Slovenije,
– kandidat ne sme biti poslanec v Držav-

nem zboru ali funkcionar politične stranke,
– kandidat mora v postopku razpisa pred-

ložiti svojo zamisel razvoja in delovanja
Sklada.

Mandat funkcije traja pet let.
Pisne vloge z oznako “Za razpisno ko-

misijo upravnega odbora Sklada” in doka-
zili o izpolnjevanju razpisnih pogojev spre-
jema upravni odbor Skalda RS za ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, p.p. 136, do petka, 3. oktobra
1997.

Komisija bo upoštevala le popolne vloge.
O izidu razpisa bodo kandidati obvešče-

ni v 30 dneh po končanem razpisnem roku.
Sklad RS

za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Javna naročila

Namera o javnem naročilu

Št. 73 Ob-4029

Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna ose-
ba Matjaž Štinek, dipl. ek., Oblakova 5, Ce-
lje, tel. 063/441-133, faks 063/482-050.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial: živila in material za prehrano, režij-
ski material, pisarniški material, pralna
in čistilna sredstva, material za popravila
in vzdrževanje, tekstilni izdelki, splošni
drobni inventar.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 400,000.000 SIT,
začetek 3. 10. 1997, zaključek 3. 11. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Datum objave javnega razpisa: 3. 10.
1997.

Ime in podpis naročnika: direktor Samo
Fakin, dr. med.

Št. 73 Ob-4030

Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna ose-
ba Dušan Kragelj, dipl. inž., Oblakova 5,
Celje, tel. 063/441-133, faks 063/485-701.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
– gradbeno-obrtniška dela (betonska,

zidarska in tesarska dela, kanalizacija,
krovsko-kleparska dela, mizarska dela,
keramičarska dela, podopolagalska dela,
slikopleskarska dela, PVC in ALU okna
ter vrata) in instalacijska dela (elektro
instalacije, strojne instalacije),

– čiščenje hospitalnih in ostalih pro-
storov.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 290,000.000 SIT,
začetek 3. 10. 1997, zaključek 4. 11. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: upoštevane bodo prefe-
rence za domače ponudnike v višini 5%.

Datum objave javnega razpisa: 3. 10.
1997.

Ime in podpis naročnika: direktor Samo
Fakin, dr. med.

Št. 73 Ob-4031

Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo:
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna ose-
ba Blaga Kazievska Jerič, dipl. inž. farm.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-0550.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravstveni material:

zdravila in kemikalije, obvezilni material,
sanitetno potrošni material, laboratorij-
ski material, RTG material, osteosintet-
ski in inplantacijski material.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
1.100,000.000 SIT, začetek 3. 10. 1997, za-
ključek 3. 11. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Datum objave javnega razpisa: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika: direktor Samo

Fakin, dr. med.
Splošna bolnišnica Celje

Javni razpisi

Ob-3975

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 Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Tone, Sokolska 8, Ivančna Gorica, tel.
061/777-697, 778-385, faks 061/777-697,
soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija in obnova v
zimi 1996–97 uničenih in poškodovanih
lokalnih cest.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: v enem mesecu in/ali v
30 dnevih, začetek 15. 10. 1997 in/ali za-
ključek 15. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: 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 8.30 na
naslov: Občina Ivančna Gorica, referat za
komunalne zadeve, prevzemnici tajništvo
Markelj Tatjana oziroma Štrus Olga, Sokol-
ska 8, 1295 Ivančna Gorica, tel.
061/777-697, faks 061/777-697, soba št. 3.

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 7. 10. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Občina Ivančna Gori-
ca, odpiranje vodi Jereb Tone, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, tel. 061/777-697, faks
061/777-697, soba št. 5.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ivančna Gorica,
kont. oseba Štrus Olga, Sokolska 8, Ivančna
Gorica, tel. 061/777-697, faks 061/777-697,
soba št. 9.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: po blagajniškem prejemku.
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: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

Občine Ivančna Gorica, Jernej Lampret.
Občina Ivančna Gorica

Ob-3976

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: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Žalec, kont. oseba Marko Zmrzlak, dipl. inž.
kmet., Cesta Žalskega tabora 2, Žalec, tel.
063/715-214, faks 063/717-163.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja večnamen-
skega hmeljarskega objekta.

Kraj izpolnitve: Žalec.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek oktober 1997 in/ali zaključek junij 1998.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 16. 10. 1997 do 10.
ure, na naslov: Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo Žalec, Cesta Žalskega tabora 2,
Žalec, prevzemnik Zmrzlak Marko, Cesta
Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, tel.
063/715-214, faks 063/717-163.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Inštitut za hme-
ljarstvo in pivovarstvo Žalec, odpiranje vo-
di Zmrzlak Marko, Cesta Žalskega tabora 2,
Žalec, tel. 715-214, faks 063/717-163.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 10. 1997.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo Žalec, kont. oseba Zmrzlak
Marko, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec, tel.
715-214, faks 717-163.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 10. 1997.

8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 24. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direk-

tor: mag. Iztok Košir.
Inštitut za hmeljarstvo

in pivovarstvo

Št. 318-97 Ob-3978

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
kot naročnik

javni razpis
za oddajo del: izgradnja komunalnega

kolektorja v Vilharjevi cesti
Orientacijska vrednost del znaša:

100,000.000 SIT.
Rok začetka izvedbe naloge je takoj po

podpisu pogodbe, predviden rok izvedbe pa
je 3 mesece po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 10.000 SIT na ŽR:
50100-637-5813019 – MOL, sredstva za ko-
munalno gospodarstvo – ceste, sklic na št.
00 02-418 980-5813019) na Mestni občini
Ljubljana, Mestna uprava, oddelek za gos-
podarske javne službe in promet, Trg MDB
7, IV. nadstropje, soba št. 404 in sicer v
sedmih delovnih dneh od objave v Uradnem
listu RS, od 8. do 11. ure. Strokovne infor-
macije vam posreduje Nevenka Brumen,
dipl. inž. ali Anton Huč, inž. (tel. 222-522,
ali 1264-580).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 10. 1997 do 8. ure v tajništvo
MOL, MU – OGJSP, Trg MDB 7, IV. nad-
stropje, soba št. 404. Ponudba mora biti za-
pečatena in označena: »Ne odpiraj, ponud-
ba za izgradnjo komunalnega kolektorja v
Vilharjevi cesti«. Na zunanji kuverti mora
biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 1997
ob 8.15 v prostorih MOL, MU – OGJSP,
Trg MDB 7, Ljubljana, II. nadstropje, soba
št. 215.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za
izbiro najugodnejšega ponudnika so ponud-
bena cena, strokovna usposobljenost izva-
jalca in rok izvedbe.

Št. 318-97 Ob-3979

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
kot naročnik

javni razpis
za oddajo del: obnova  Vilharjeve ceste

Orientacijska vrednost del znaša:
110,000.000 SIT.

Rok začetka izvedbe naloge je takoj po
podpisu pogodbe, predviden rok izvedbe pa
je 2 meseca po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 10.000 SIT na ŽR:
50100-637-5813019 – MOL, sredstva za ko-
munalno gospodarstvo – ceste, sklic na št.
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00 02-418 980-5813019) na Mestni občini
Ljubljana, Mestna uprava, oddelek za gos-
podarske javne službe in promet, Trg MDB
7, IV. nadstropje, soba št. 404 in sicer v
sedmih delovnih dneh od objave v Uradnem
listu RS, od 8. do 11. ure. Strokovne infor-
macije vam posreduje Nevenka Brumen,
dipl. inž. ali Anton Huč, inž. (tel. 222-522,
ali 1264-580).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 10. 1997 do 8. ure v tajništvo
MOL, MU – OGJSP, Trg MDB 7, IV. nad-
stropje, soba št. 404. Ponudba mora biti za-
pečatena in označena: »Ne odpiraj, ponud-
ba za obnovo Vilharjeve ceste«. Na zunanji
kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 1997
ob 8.15 v prostorih MOL, MU – OGJSP,
Trg MDB 7, Ljubljana, II. nadstropje, soba
št. 215.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za
izbiro najugodnejšega ponudnika so ponud-
bena cena, strokovna usposobljenost izva-
jalca in rok izvedbe.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

oddelek za gospodarske javne
službe in promet

Ob-3980

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96), prvega odstavka 18. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvih de-
vetih mesecih leta 1997 (Ur. l. RS, št. 39/97),
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
na področju energetike za finančno

spremljanje finančnih naložb
1. Predmet razpisa
– vodenje investicijskih naložb, ki jih je

ministrstvo v letu 1990 prevzelo od ukinje-
ne samoupravne interesne skupnosti za elek-
trogospodarstvo in premogovništvo Slove-
nije (ISEP), ki so bile odobrene iz energet-
skih sredstev, združenih na podlagi zako-
nov in samoupravnih sporazumov o
združevanju sredstev za gradnjo elektro-
energetskih objektov, in ki jih je ISEP vodi-
la kot povratno združena sredstva,

– vodenje naložb iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije po razpisih mini-
strstva iz leta 1990, 1991 in 1992 za po-
dročja racionalne rabe energije, obnovljivih
virov energije in prezaposlitve delavcev pre-
mogovništva.

2. Vrednost razpisanih del
Okvirna vrednost razpisanih del je

18,000.000 SIT.
3. Merila in pogoji
Za izvajanje razpisanih programov lah-

ko kandidirajo pravne osebe, ki so registri-
rane po zakonu o gospodarskih družbah.

Merila in pogoji za izbiro najugodnejših
ponudb so:

– nivo opredelitve programa del,
– pristop pri organiziranju izvajanja del,
– reference in kvalificiranost podjetja na

področju razpisanega programa,
– višina ponudbene cene.

Merila vezana na kakovost ponudbe in
ponudnika imajo prevladujoč vpliv pri izbi-
ri v primerjavi z višino ponudbene cene.

4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v sloven-

skem jeziku, predložena na predpisanem
obrazcu in mora za formalno popolnost vse-
bovati:

1. usposobljenost ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi

po dejavnosti statističnega urada,
4. boniteto ponudnika (BON 1 in BON 2

ali BON 3),
5. program del,
6. predračun stroškov,
7. plan financiranja,
8. terminski plan,
9. seznam strokovnjakov,
10. vzorec pogodbe,
11. splošne pogoje za izvajanje pogodbe,
12. izjavo, da ponudnik sprejema pogoje

iz razpisne dokumentacije,
13. pisne dokaze oziroma reference o us-

pešnem izvajanju tovrstnih nalog v prete-
klosti.

5. Rok za prijavo
Ponudniki morajo poslati ponudbe na na-

slov ministrstva, v treh izvodih, v zaprtih
ovojnicah z označbo “Ne odpiraj, ponudba”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, navedbo predmeta ponudbe
ter imena in naslova ponudnika.

Nepopolnih ponudb komisija ne bo
obravnavala.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 1997,
ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče mini-
strstva en dan pred javnim odpiranjem, do
15. ure.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Razpisno dokumentacijo št. 2, julij 1997,
dobite na recepciji ministrstva na Kotnikovi
5, v Ljubljani, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.

Dodatne informacije posreduje Zdenka
Bokal vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
telefon 061/178-3219.

Ministrstvo za gopodarske dejavnosti

Št. 343-6/96-3 Ob-3985

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: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
ba Gojmir Mozetič, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, tel. 065/28-011, faks 065/21-233,
soba št. 26/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev pločnika in
zelenice Delpinove ulice v Novi Gorici

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
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
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 27. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov: Mestna občina Nova Gorica,
prevzemnik oddelek za infrastrukturo in
gospodarske javne službe, Trg E. Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 26/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 27. 10. 1997
ob 12.15 na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Stojan Vičič, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011,
faks 065/21-233, steklena dvorana.

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: Mestna občina Nova Gori-
ca, kont. oseba Stojan Vičič, Trg E. Karde-
lja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks
065/21-233, soba št. 20/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 10. 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: 27. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Gojmir

Mozetič, dipl. inž. str.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 2/97 Ob-3986

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: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: preplastitve asfaltnih
površin in večja vzdrževalna dela s krpa-
njem na lokalnih cestah Občine Videm:

LC 6273 – večja vzdrževalna dela in
krpanje znesek 2,000.000 SIT,

LC 6281 – večja vzdrževalna dela in
krpanje – znesek 1,800.000 SIT,

LC 6252 – preplastitev asfaltnega ces-
tišča – znesek 5,000.000 SIT,

LC 6283 – večja vzdrževalna dela in
krpanje – znesek 1,800.000 SIT,

LC 6253 – večja vzdrževanlna dela in
krpanje – znesek 1,800.000 SIT,
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LC 6250 – preplastitev asfaltnega ces-
tišča – znesek 5,000.000 SIT,

LC 6279 – večja vzdrževalna dela in
krpanje – znesek 1,600.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1997 in/ali 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Videm, prevzemnik Obči-
na Videm, Videm pri Ptuju 42, 2284 Videm
pri Ptuju, tel. 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 27. 10. 1997
na naslovu: 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 30. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: 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 19. 10. 1997, brez plačila.

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: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Videm.

Št. 2/97 Ob-3987

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:
Občina Videm, kont. oseba Franc Kirbiš, Vi-
dem pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju, tel.
062/764-110, 764-120, faks 062/764-120.

2. Predmet javnega naročila:  storitve.
Navedba vsebine: avtobusni prevoz os-

novnošolcev v Občini Videm. Relacije na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek no-
vember 1997 in/ali zaključek avgust 1998.

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 6. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Videm, prevzemnik Obči-
na Videm, Videm pri Ptuju 42, 2284 Videm
pri Ptuju, tel. 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 8. 10. 1997
na naslovu: 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 15. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Videm, kont. oseba
Franc Kirbiš, Videm pri Ptuju 42, Videm pri
Ptuju, tel. 062/764-110, 764/120, faks
062/764-120.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 10. 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: 31. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Videm.
Občina Videm

Ob-3991

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: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Hrvatin Boris, Ulica 15. maja 13, Koper,
tel. 066/32-141, faks 38-026, soba št. 111.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovod-
nega omrežja Medoši–Krog–Pucer, Kraj:
Sečovlje v Občini Piran

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 12. 1997 in/ali
zaključek 1. 4. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 20. 1997 do 12.
ure, na naslov: Rižanski vodovod Koper,

prevzemnik Lesjak Liljana, Ulica 15. maja
št. 13, 6000 Koper, tel. 066/32-141, faks
066/38-026, soba št. 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 20. 10. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Rižanski vodovod
Koper, odpiranje vodi Šarkanj Jadran, Ulica
15. maja 13, Koper, tel. 066/32-141, faks
066/38-026, soba št. 113.

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: Rižanski vodovod Koper,
kont. oseba Lesjak Liljana, Ulica 15. maja
št. 13, Koper, tel. 066/32-141, faks
066/38-026, soba št. 101.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 10. 1997 za 70.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51400-601-11191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Hrvatin Boris, Ul. 15. maja 13, Koper, tel.
066/32-141, faks 066/38-026, soba št. 111.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 1. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 14. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Hrvatin

Boris.
Rižanski vodovod Koper

Št. 20/97 Ob-3992

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: Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, kont. osebi Peter Marc in inž. Janez
Nučič, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-271,
faks 066/271-021, soba št. 005.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija stre-
he na stari šoli v Truškah

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,900.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 10. 1997 in/ali zaključek 30 delov-
nih dni od začetka del.

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 7. 10. 1997 do 13.30
na naslov: Mestna občina Koper, Urad za
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okolje in prostor, Verdijeva 6, 6000 Koper,
tel. 066/446-271, faks 066/271-021, soba št.
005.

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
13.30 na naslovu: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, odpiranje vodi  Peter
Marc, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-271,
faks 066/271-021, soba št. 005.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 14. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: na sedežu Urada za okolje
in prostor, v tajništvu, kont. oseba Peter
Marc, Verdijeva 6, Koper, tel. 446-271, faks
271-021, soba št. 005.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 10. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51400-845-20561 (ŽR Mestne občine Ko-
per).

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: 30 dni od dne-

va odpiranja ponudb.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

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

Marc.
Mestna občina Koper

Št. 10/8 Ob-3993

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 Šoštanj, Marjana Čelofiga, Trg
svobode 12, Šoštanj, tel 063/40-310, faks
063/883-021.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: pozidava severne in
južne stene grajskega stolpa – Pusti grad
Šoštanj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1997 in/ali zaključek december
1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov: Občina Šoštanj, prevzemnica taj-
nica Milojka Plamberger, Trg svobode 12,
3325 Šoštanj, tel. 063/40-310, faks
063/883-021, tajništvo.

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 20. 10. 1997
ob 12.15 na naslovu: Občina Šoštanj, odpi-
ranje vodi Marjana Čelofiga, Trg svobode
12, Šoštanj, tel. 063/40-310, faks
063/883-021, sejna soba.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Šoštanj, kont. oseba
Milojka Plamberger, Trg svobode 12, Šo-
štanj, tel. 063/40-310, faks 063/883-021, taj-
ništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nakazilom
na račun številka: 52800-630-10168.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Biro »M« – M. Tekavec, s.p., kont. ose-
ba Marija Tekavec, dipl. inž. gradb., Lipa
27, Velenje, tel. 063/855-422, faks
063/855-422.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 20. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

Bogdan Menih, dr. med.
Občina Šoštanj

Ob-3994

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96), prvega odstavka 18. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvih de-
vetih mesecih leta 1997 (Ur. l. RS, št. 39/97),
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
na področju energetike za storitve na
področju obnovljivih virov energije
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je oddaja del za izvaja-

nje storitev “Usklajevanje, spremljanje in
promocija programov in projektov obnov-
ljivih virov energije”, za obdobje proračuna
za leto 1997, po razpisni dokumentaciji št.
1, julij 1997.

2. Vrednost razpisanih del
Okvirna vrednost razpisanih del je

7,000.000 SIT.
3. Merila in pogoji
Za izvajanje razpisanih programov lah-

ko kandidirajo pravne osebe, ki so registri-
rane po zakonu o gospodarskih družbah.

Merila in pogoji za izbiro najugodnejših
ponudb so:

– nivo opredelitve programa del,
– preglednost ciljev in predlaganih ukre-

pov,
– pristop pri organiziranju izvajanja del,
– reference vodje naloge in predlaganih

ekspertov na področju razpisanega pro-
grama,

– reference in kvalificiranost podjetja na
področju razpisanega programa,

– višina ponudbene cene.
Merila  vezana  na  kakovost  ponudbe

in  ponudnika  imajo  prevladujoč  vpliv
pri izbiri v primerjavi z višino ponudbene
cene.

4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v sloven-

skem jeziku, predložena na predpisanem
obrazcu in mora za formalno popolnost vse-
bovati:

1. usposobljenost ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi

po dejavnosti statističnega urada,
4. boniteto ponudnika (BON 1 in BON 2

ali BON 3),
5. program del,
6. predračun stroškov,
7. plan financiranja,
8. terminski plan,
9. seznam strokovnjakov,
10. vzorec pogodbe,
11. splošne pogoje za izvajanje pogodbe,
12. izjavo, da ponudnik sprejema pogoje

iz razpisne dokumentacije,
13. pisne dokaze oziroma reference o

uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v prete-
klosti.

5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na na-

slov ministrstva, v treh izvodih, v zaprtih
ovojnicah z označbo “Ne odpiraj, ponudba”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, navedbo predmeta ponudbe
ter imena in naslova ponudnika.

Nepopolnih ponudb komisija ne bo
obravnavala.

Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 10.
1997, ob 12. uri v prostorih Ministrstva za
gospodarske dejavnosti.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče mini-
strstva en dan pred javnim odpiranjem, do
15. ure.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Razpisna dokumentacija je na voljo na
recepciji ministrstva na Kotnikovi 5, v Ljub-
ljani, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Dodatne informacije posreduje Stane Za-
goričnik vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
telefon 061/178-3283.

Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

Št. 399/97 Ob-4018

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
na podlagi pravilnika o postopku in merilih
za izbor in sofinanciranje znanstvenih mono-
grafij (Ur. l. RS, št. 66/96) Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdaje znanstvenih

monografij
1. Predmet razpisa je sofinanciranje:
– natis izvirnih monografij slovenskih av-

torjev ter virov z uvodno študijo in komen-
tarjem,
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– natis prevodov monografij tujih avtor-
jev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj
znanstvene vede in slovenske znanstvene ter-
minologije.

Monografije morajo biti opremljene po
mednarodnih bibliografskih standardih in
standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Slo-
veniji.

2. Orientacijska vrednost za izvedbo pred-
meta razpisa je 60 mio SIT.

3. Predmet pogodbe (izid knjige) mora
biti izpolnjen do konca leta 1998.

4. Na javni razpis za sofinanciranje izda-
je znanstvenih monografij se lahko prijavijo
le pravne in fizične osebe, registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti.

5. Prijava na razpis mora vsebovati izpol-
njen prijavni obrazec in priloge:

a) dokončan rokopis monografije z obse-
gom do največ 30 avtorskih pol (obsežnejši
rokopis je treba dodatno utemeljiti),

b) dve recenziji rokopisa monografije,
c) predračun tiskarne,
č) pogodbo avtorja s tujim založnikom,

če bo prevod monografije slovenskega av-
torja objavljen v tujini.

Prijavo je treba poslati v dveh izvodih.
Recenzija, ki jo napiše ugleden znanstve-

nik s področja, s katerega je monografija,
mora v treh sklopih podati:

– opis zgradbe znanstvenega dela in pov-
zetek glavnih dognanj,

– oceno aktualnosti monografije: pomen
za razvoj znanstvene discipline, pomen za
razvoj znanstvene in strokovne terminologi-
je, pomen glede na že objavljena sorodna
dela,

– predstavitev pisca monografije in nje-
govega ugleda v znanstvenih krogih.

Predračun tiskarne mora vsebovati nasled-
nje tehnične podatke: naklada, obseg (v av-
torskih polah), format, stavek, tisk, vezava,
filmi, papir, platnice, in finančne podatke:
cena tiska na izvod in skupni tiskarski stroški.

6. Merila za izbor so:
– pomen monografije za razvoj znanstve-

ne discipline,
– pomen monografije za slovenski ali

mednarodni znanstveni prostor oziroma za
uveljavljanje slovenske znanosti v medna-
rodnem prostoru.

Prednostni pogoj je sofinanciranje tudi iz
drugih virov.

7. Prijavne obrazce zainteresirani dvigne-
jo v recepciji Ministrstva za znanost in teh-
nologijo, Slovenska 50, Ljubljana, ali v taj-
ništvu oddelka za informacijsko infrastruk-
turo Ministrstva za znanost in tehnologijo v
Mariboru, Prešernova 17, ali poiščejo na in-
ternetu (http://www.mzt.si/tenders/raz-
pismo-no98.html).

8. Pisne ponudbe morajo biti opremljene
z mariborskim naslovom ministrstva, z vid-
no oznako “Ne odpiraj, ponudba”, z navedbo
javnega razpisa in na hrbtni strani z naslo-
vom pošiljatelja. Če pošiljatelj pošilja več
ovitkov, morajo biti vsi označeni z zapored-
no številko, njihovo število pa navedeno v
prvem ovitku.

Ponudbe bo po preteku tega roka odprla
komisija za odpiranje. Nepravočasno in ne-
pravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

9. Prijave je treba poslati priporočeno po
pošti ali oddati na naslov: Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, oddelek za informacij-
sko infrasturkturo, Prešernova 17, 2000 Ma-
ribor. Na naslov morajo prispeti ali biti vro-
čene do 12. ure 20. 10. 1997.

10. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje 120 dni po koncu razpisnega roka
oziroma 30 dni po sprejetju državnega prora-
čuna za leto 1998.

11. Vse dodatne informacije lahko inte-
resenti dobijo na oddelku za informacijsko
infrastrukturo Ministrstva za znanost in
tehnologijo  v  Mariboru  pri  mag.  Renati
Zadravec-Pešec osebno ali po telefonu
062/ 222-333.

12. Javno odpiranje ponudb bo v Maribo-
ru, na oddelku za informacijsko infrastruktu-
ro MZT, Prešernova 17, v sobi 404 v IV.
nadstropju, 21. 10. 1997 ob 10. uri.

Št. 402/97 Ob-4001

Ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za naslednje storitve

1. Tekoče vzdrževanje objekta, instala-
cij in opreme.

Osnovni podatki za ponudbo
Vzdrževati je potrebno:
– vodovodne instalacije,
– električne instalacije,
– telefonsko omrežje,
– pisarniško opremo v stavbi na Sloven-

ski 50 (polovico 1. nadstropja in v celoti 2.,
3., 4. in 5. nadstropje).

Orientacijska vrednost del za dvanajst
mesecev znaša 4,500.000 SIT.

2. Čiščenje poslovnih prostorov na Slo-
venski 50 (polovico 1. nadstropja in v celoti
2., 3., 4. in 5. nadstropje).

Orientacijska vrednost del za dvanajst
mesecev znaša 5,000.000 SIT.

3. Merila za izbiro najugodnejših  po-
nudnikov za 1. in 2. točko javnega razpisa
so:

– reference o dosedanjem uspešnem
opravljanju tovrstnih storitev;

– rok izvedbe storitve;
– druge bonitete.
Pisne ponudbe za vso potrebno doku-

mentacijo in z oznako »Ne odpiraj, ponud-
ba za javni razpis za izbiro izvajalca, (nave-
sti za katero točko javnega razpisa)«, mora-
jo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah
na Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Slovenska 50.

4. Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti ne glede na vrsto prenosa te pošilj-
ke do vključno 27. 10. 1997 do 12. ure.

5. Ponudbe po preteku tega roka odprla
komisija za odpiranje in ocenjevanje po-
nudb.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih ponudb, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudnikom.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

7. Ponudniki dobijo vse potrebne infor-
macije za 1. in 2. točko javnega razpisa pri
generalnemu sekretarju, mag. Tomažu Po-
gačarju, tel. 13-11-107.

8. Ponudbe morajo biti sestavljene loče-
no za vsako točko razpisa posebej, v skladu
s 26. členom zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97).

9. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Republike Slovenije.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50 (velika sejna soba, II. nadstrop-
je), 28. 10. 1997 ob 13. uri. Ta objava velja
kot vabilo.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-3995

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), Občina Kuzma kot naročnik
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovitvena dela -

sanacijo na lokalnih cestah po zimi
1996/97

1. Naročnik: Občina Kuzma, Kuzma 24.
2. Predmet: obnovitvena dela na lokal-

nih cestah - sanacija po zimi 1996/97, sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

3. Skupna orientacijska vrednost razpi-
sanih del je 18,774.357 SIT in znaša po
posameznih lokalnih cestah:

– lokalna cesta L 5625 Kuzma - Topo-
lovci v višini 5,485.000 SIT,

– lokalna cesta L 5637 Lemerje - Boreča
v višini 4,514.000 SIT,

– lokalna cesta L 5631 Matjaševci - mej-
ni prehod v višini 2,879.000 SIT,

– lokalna cesta L 5644 Radovci - Pozna-
novci v višini 4,398.000 SIT,

– lokalna cesta L 5611 Kuzma - Trdkova
v višini 1,498.357 SIT.

4. Predvideni pričetek del je 20. oktober
1997, dokončanje del do 30. oktobra 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, reference po-
nudnika, rok izvedbe del, garancijski rok,
plačilni pogoji in druge ugodnosti.

6. Rok za dostavo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Obči-
na Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma ali oseb-
na oddaja ponudb na sedež občinskega ura-
da Občine Kuzma.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuver-
ti z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za obno-
vitvena dela na lokalnih cestah”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 17. okto-
bra 1997 ob 10. uri v prostorih sejne sobe
Občine Kuzma. Prisotni predstavniki ponud-
nikov morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje ponudnika pri odpiranju po-
nudb.

8. Dokumentacija za razpis del je na raz-
polago na Občini Kuzma pri tajniku Matiš
Milanu, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 8 dneh po odpira-
nju ponudb.

10. Ime in podpis naročnika objave: Ob-
čina Kuzma, župan Ludvik Kočar.

Občina Kuzma

Št. 600-1/97-11 Ob-3996

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Župnijski urad Ra-
deče, Starograjska ulica 18, Radeče

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

sanacijska dela na zvoniku cerkve
Sv. Treh kraljev na Brunku

1. Naročnik: Župnijski urad Radeče, Sta-
rograjska ulica 18, Radeče.
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2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno statične sanacije in obnove
zvonika cerkve Sv. Treh kraljev na Brunku.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
7,000.000 SIT.

4. Obseg del: gradbeno-obrtniška dela v
skladu z razpisno dokumentacijo.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in pridobijo vse podatke v zve-
zi z javnim razpisom, v Župnijskem uradu
Radeče pri župniku gospodu Slavku Kala-
nu, telefon 0601-81-029.

6. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, referencah, rokih izvedbe, pla-
čilnih pogojih in opciji ponudbe.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so reference ponudnika, celovitost
ponudbe, garancija za strokovno izvedbo
del, ponudbena cena in morebitne druge
ugodnosti.

8. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva.

V tem primeru ponudniki nimajo pravi-
ce do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

9. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni od
objave v Uradnem listu RS.

10. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljena z imenom in naslovom ponud-
nika in napisom: “Ne odpiraj - ponudba za
sanacijska dela na zvoniku cerkve Sv. Treh
kraljev na Brunku”.

11. O javnem odpiranju pravočasno pris-
pelih ponudb bodo ponudniki obveščeni
naknadno.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 8 dneh od odpiranja po-
nudb.

Župnijski urad Radeče

Ob-3997

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: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. osebi Božidar Peteh in Andrej
Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-256, faks: 061/17-85-470, soba
št. II/68.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup prehrambenih

artiklov po 13 skupinah:
1. goveje in svinjsko meso ter izdel-

ki, obseg ali količina 70,000.000 SIT,
2. meso perutnine, izdelki in jajca,

obseg ali količina 7,000.000 SIT,
3. ribe in ribji izdelki, obseg ali koli-

čina 6,000.000 SIT,
4. zamrznjeno in suho sadje, obseg

ali količina 4,000.000 SIT,
5. zamrznjene in konzervirane vrt-

nine, obseg ali količina 8,000.000 SIT,
6. mlevski izdelki, obseg ali količina

7,000.000 SIT,
7. zamrznjeni mlevski izdelki, obseg

ali količina 3,000.000 SIT,
8. sladkor,  obseg  ali  količina

3,000.000 SIT,
9. mleko in mlečni izdelki, obseg ali

količina 7,000.000 SIT,

10. kakav in izdelki kakava, obseg
ali količina 3,000.000 SIT,

11. olje in izdelki olja, obseg ali ko-
ličina 3,000.000 SIT,

12. drobni prehrambeni artikli, ob-
seg ali količina 4,000.000 SIT,

13. čaji in pijače, obseg ali količina
4,000.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT (vrednost skupnega naro-
čila).

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 11. 1997 do 14. ure,
na naslov Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, prevzemnik Andrej Kožuh, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-297, faks: 061/17-85-470, soba
št. II/68.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” – razpis pisarniški material” in števil-
ko  objave  javnega  razpisa  v  Uradnem
listu  RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, odpiranje vodi Mejač
Edita, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-270, faks: 061/17-85-470, soba
št. II/69.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, kont. osebi Božidar Peteh
in Andrej Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel. 061/17-85-270, faks: 061/17-85-470, so-
ba št. II/69.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 10. 1997 s pismenim pooblastilom.

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: 30. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Dušan

Valentinčič, direktor.

Ob-3998

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: Uprava RS za izvrševanje kazenskih

sankcij, kont. osebi Božidar Peteh in Andrej
Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-256, faks: 061/17-85-470, soba
št. II/68.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup in dostava ku-

rilnega olja:
– Zavod za prestajanje kazni zapo-

ra Maribor: 4 dostave skupno 15.000 li-
trov kurilnega olja,

– Zavod za prestajanje kazni zapo-
ra Dob pri Mirni,

– Zavod za prestajanje kazni zapo-
ra Koper,

– Prevzgojni dom Radeče.
3. Orientacijska vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 10. 1997 do 14.
ure, na naslov Uprava za izvrševanje kazen-
skih sankcij, prevzemnik Andrej Kožuh, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-297, faks: 061/17-85-470, soba
št. II/68.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” –
razpis pisarniški material” in številko obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, odpiranje vodi Mlado-
van Margereta, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel. 061/17-85-270, faks: 061/17-85-470, so-
ba št. II/69.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, kont. osebi Božidar Peteh
in Andrej Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel. 061/17-85-270, faks: 061/17-85-470, so-
ba št. II/69.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 10. 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: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Dušan

Valentinčič, direktor.

Ob-3999

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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4622 Št. 59 – 26. IX. 1997

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. osebi Božidar Peteh in Andrej
Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-256, faks: 061/17-85-470, soba
št. II/68.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup pisarniškega

materiala, obrazcev in tiskovin ter šol-
skega pribora za šolo v PD Radeče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 10. 1997 do 14.
ure, na naslov Uprava za izvrševanje kazen-
skih sankcij, prevzemnik Andrej Kožuh, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-297, faks: 061/17-85-470, soba
št. II/68.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” –
razpis pisarniški material” in številko obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, odpiranje vodi Berce Bo-
ris, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-270, faks: 061/17-85-470, soba
št. II/69.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, kont. osebi Božidar Peteh
in Andrej Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel. 061/17-85-270, faks: 061/17-85-470, so-
ba št. II/69.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 10. 1997 s pismenim pooblastilom.

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: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Dušan

Valentinčič, direktor.

Ob-4000

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: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. osebi Božidar Peteh in Andrej
Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-256, faks: 061/17-85-470, soba
št. II/68.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup čistil in sred-

stev za osebno higieno zaprtih oseb.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 10. 1997 do 14.
ure, na naslov Uprava za izvrševanje kazen-
skih sankcij, prevzemnik Andrej Kožuh, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-297, faks: 061/17-85-470, soba
št. II/68.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” –
razpis pisarniški material” in številko obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Uprava za izvrševa-
nje kazenskih sankcij, odpiranje vodi Ma-
rinčič Stane, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-270, faks: 061/17-85-470, soba
št. II/69.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, kont. osebi Božidar Peteh
in Andrej Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel. 061/17-85-270, faks: 061/17-85-470, so-
ba št. II/69.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 10. 1997 s primernim pooblastilom.

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: 30. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Dušan

Valentinčič, direktor.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij

Št. 965/96 Ob-4006

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvajanje neprofitnih stanovanj blok »C«
1. Investitor: Podjetje za stanovanjske

storitve, d.o.o., v Ptuju.

2. Predmet razpisa: izvedba poslovno
stanovanjski objekt »C« zahodno od po-
daljška Osojnikove ceste.

3. Dvig razpisne dokumentacije je mo-
žen vsak dan na Podjetju za stanovanjske
storitve, d.o.o., Vošnjakova 6, Ptuj, ob pla-
čilu stroškov za razpisno dokumentacijo v
višini 28.000 SIT.

4. Pojasnila in dodatni podatki za izdela-
vo ponudbe se dobijo pri Slavku Vamberger
na Podjetju za stanovanjske storitve  Ptuj,
Vošnjakova 6, tel. 062/771-951.

5. Predmet razpisa je izvedba poslovno
stanovanjskega objekta »C« po projektni do-
kumentaciji št. 55-44-26-97, ki jo je izdela-
la Projekta inženiring Ptuj.

V ponudbi mora biti prikazana ločena
izvedba stanovanjskega dela in poslovnih
prostorov, kateri se bodo izvajali do pove-
čane tretje gradbene faze.

6. Orientacijska vrednost izvedbe je
245,823.552 SIT.

7. Lokacija objekta je zahodno od po-
daljška Osojnikove ceste v Ptuju za stano-
vanjskim blokom B3.

8. Predvideni roki: začetek del oktober
1997, konec del december 1998.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvaliteta ponudbe (stopnja dodelano-
sti, natančnost, obseg razdelave),

– reference,
– garancija,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh le-

tih (BON 1, BON2),
– najugodnejša cena, možnost kreditira-

nja, fiksnost cene do konca gradnje po me-
todi »ključ v roke«,

– predstavitev prednosti za katere ponud-
nik misli, da jih ima pred konkurenco,

– kvaliteta rešitev posameznih detajlov,
– eventualne alternativne rešitve z ute-

meljitvijo prednosti,
– terminski plan,
– način prevzema rizika za nedoseganje

pogodbenih rokov in kvalitete,
– predstavitev del, ki jih bodo izvajali

kooperanti ter njihove reference,
– predočitev prevzema obveznosti do

kooperantov.
Ponudba mora vsebovati še naslednjo do-

kumentacijo:
– dokaz o registraciji podjetja ter odloč-

bo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– izjavo, da so proučene terenske prilike

na mestu gradnje,
– izjavo, da so stroški ureditve deponij

in zavarovanje gradbišča vkalkulirani v ce-
no,

– izjavo, da je poraba vode in energije
vkalkulirana v ceno,

– izjavo, da je celotna gradnja zavarova-
na tako, da zavarovanje zajema škodo proti
tretji osebi,

– izjavo, da je ponudnik pregledal doku-
mentacije in da nanjo ima ali nima pripomb,

– akceptni nalog v višini 10% vrednosti
del kot garancijo za resnost ponudbe.

10. Rok in način oddaje ponudbe je 30
dni po razpisu v Uradnem listu RS (pri če-
mer šteje za prvi dan datum izida Uradni list
RS. Kolikor pride dan oddaje ponudbe na
nedeljo ali dela prosti dan, je dan oddaje
ponudbe prvi naslednji delovni dan). Način
oddaje je priporočeno po pošti, pri čemer
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mora biti ponudba v enem ovitku. Na vsa-
kem ovitku mora biti označeno: »Ne odpiraj
ponudba« in navedba projekta in št. objave,
na katero se ponudba nanaša. Opcija ponud-
be mora biti najmanj 60 dni. Ponudbe je
potrebno oddati na naslov Podjetje za sta-
novanjske storitve, d.o.o., Vošnjakova 6,
2250 Ptuj.

11. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb

Ponudbe se bodo odpirale tretji dan po
izteku roka za oddajo ponudb na Podjetju za
stanovanjske storitve, d.o.o., Vošnjakova 6,
Ptuj, ob 8. uri v sobi 103.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu na-
tečaja v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Podjetje za stanovanjske
storitve, d.o.o.

Št. 93/97 Ob-4008

Javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovitvena dela

na lokalnih cestah po zimi 1996/97 v
Občini Moravče

1. Investitor: Občina Moravče, Trg svo-
bode 4, Moravče.

2. Predmet javnega razpisa: obnovitvena
dela na lokalnih cestah po zimi 1996/97
skladno z razpisno dokumentacijo.

3. Rok izvedbe: 60 dni od podpisa po-
godbe.

4. Vrednost del znaša  10,858.754 SIT.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 9. členom odredbe o obvezni vse-
bini razpisne in ponudbene dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 24/97) po 19. členu zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri izgradnji, rekonstrukciji
in sanacijah cest, mostov in plazov,

– konkurenčnost ponudbe,
– plačilni pogoji in cena,
– rok izvedbe,
– garancija na izvedbo del,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete vsak delovnik med 8. in 10. uro na
Občini Moravče, Trg svobode 4, Moravče,
pri Milanu Brodarju (tel. 061/731-044) s
potrdilom o plačilu 5.000 SIT na žiro račun
Občine Moravče št. 50 120-630-810 267.

8. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na naslov ponudnika pod ozna-
ko »Ponudba – obnovitvena dela na lokal-
nih cestah, Ne odpiraj« v zapečateni kuverti
do vključno 15. 10. 1997 do 12. ure na
naslov Občina Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče.

9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
1997 ob 13. uri v sejni sobi Občine Morav-
če, Trg svobode 4, Moravče.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Z izbranim enim ponudnikom bo skle-
njena pogodba za izvedbo razpisanih del.

Občina Moravče

Ob-4009

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Občina Škocjan
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvedbo obnovitvenih del v zimi
poškodovane lokalne ceste R-332 –

Spodnje Laknice–Krsinji vrh za vas
Staro vas

1. Ime in sedež naročnika: Občina Škoc-
jan, Škocjan 67.

2. Predmet javnega naročila so obnovi-
tvena dela v zimi poškodovane ceste od
R-332 – Spodnje Laknice–Krsinji vrh za
vas Gornjo Staro vas.

3. Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del takoj naslednji dan od predvidene
oddaje del (8. oktobra 1997). Dela morajo
biti dokončana v letu 1997.

5. Merila za izbor: najnižja ponudbena
cena, ustrezne reference, zagotovljen rok
izvedbe oddanih del.

Ponudba mora poleg predračuna in osta-
lih zahtev javnega razpisa po zakonu o jav-
nih naročilih vsebovati tudi izjavo, da naj-
cenejša ponudba ni nujno najugodnejša.

6. Upoštevane bodo pondube, ki bodo
pravilno opremljene (požigosane, v zaprti
ovojnici) in s pripisom: »za javni razpis –
Ne odpiraj« prispele na naslov Občina Škoc-
jan, 8275 Škocjan 67 do torka, 7. oktobra
1997 do 9. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 8.
10. 1997 ob 12. uri v prostorih Občine Škoc-
jan.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 5 dni od izbora ponud-
nika.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: Občina Škocjan, Škocjan 67, tel.
068/76-310, oziroma pri Janezu Povšiču, žu-
panu Občine Škocjan do 3. oktobra 1997 za
5.000 SIT. Način plačila: plačilo na žiro
račun: 52100-630-40136.

Občina Škocjan

Št. 353-05-21/97-1850-60 Ob-4010

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Mestna občina Ma-
ribor

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

na komunalni infrastrukturi v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet javnega razpisa:
Vodovodni sistem Urban
Ureditev vodovodnega sistema Urban–

Šober–Medič v dolžini 2800 m s 5 objekti –
3 prečrpalne postaje 12 m3, prečrpalna
postaja 24 m3 in vodohram 50 m3 z vsemi
gradbenimi, montažnimi deli in elektroin-
stalacijami.

Ocenjena vrednost del je ca. 70 mio SIT.
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,

dokončanje del do decembra 1997.
Podatki tega razpisa so na razpolago na

sedežu Komunalne direkcije Maribor, Slo-
venska 40, soba 106/I (Alenka Juratić).

Ponudniki  lahko  dvignejo  razpisno
dokumentacijo  proti  plačilu  5.000 SIT,  ki
jih nakažejo na žiro račun št.

51800-840-070-62233 »Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti« z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bo-

do dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih iz-
mer. Ponudnik pripravi predračun na podla-
gi popisa del. V predračunu mora biti nave-
den datum veljavnosti cene (najmanj 60 dni
od dneva predložitve) in datum veljavnosti
ponudbe,

– kalkulacijske osnove s cenami mate-
rialov, viri nabave in transportne razdalje,

– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-

vati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju

del morajo biti upoštevani »splošni in teh-
nični pogoji za izgradnjo tovrsnih objek-
tov«,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega pod-
izvajalca,

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– ponudnik v ponudbi navede komercial-
nega popusta.

Način oddaje ponudbe:
Ponudbo s podpisano dokumentacijo mo-

ra ponudnik oddati naročniku na gornji na-
slov v roku 20 dni od objave v Uradnem
listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba po-
nudbe ter število ovitkov.

Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: Ne odpiraj –
ponudba! in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo pris-
peti  do  naročnika  najkasneje  do  roka
oddaje.

Odpiranje ponudb: odpiranje pravočasno
prispelih ponudb bo izvedla komisija naroč-
nika v roku do osem dni po poteku javnega
razpisa ob uri, ki bo določena naknadno. Pri
odpiranju ponudb so lahko pooblaščeni
predstavniki ponudnikov, ki morajo predlo-
žiti pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnosti postopka odpira-
nja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci z izbranim ponudnikom.
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Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.

Št. 353-221/97-1850-56/3 Ob-4011

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izgradnjo odseka kanala 1,0 na
Studencih

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, za katero vodi
investicijo Komunalna direkcija, odsek za
gospodarske javne službe, Slovenska ul. 40,
Maribor.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
betonskega kanala DN 1000 mm v dolžini
140 m na Studencih v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 30. 10.
1997, zaključek 30. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: cena in merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
niki morajo ponudbe predložiti najkasneje
do 13. 10. 1997 do 12. ure na naslov Komu-
nalna direkcija, prevzemnik tajništvo, Slo-
venska ul. 40/II, Maribor. Zapečatene po-
nudbe morajo biti označene z napisom »Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo kanala 1,0
na Studencih«. Na kuverti mora biti naslov
naročnika, na hrbtni strani kuverte pa na-
slov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb
bo 13. 10. 1997 ob 13. uri v sejni sobi Ko-
munalne direkcije, Slovenska ul. 40, Mari-
bor: odpiranje bo izvedla strokovna komisi-
ja komunalne direkcije.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
kasneje do 23. 10. 1997.

9. Kraj, oseba in čas v katerem zaintere-
sirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Komunalna direkcija, Maribor,
Slovenska ul. 40, kontaktna oseba Marjan
Blassin, dipl. ek., inž., tel. 062/22-01-414,
faks 062/226-551. Razpisna dokumentacija
je na razpolago do 7. 10. 1997 za 3.000 SIT,
vsak delovnik od 8. do 14. ure. Način plači-
la: z virmanom ali položnico na račun št.
51800-840-070-62233 z oznako »Drugi pri-
hodki za komunalne dejavnosti«.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
v zvezi z javnim naročilom lahko ponudniki
dobijo na naslovu pod 9. točko.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

Št. 037-04/97-173 Ob-4012

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet in zveze (Direk-
cija RS za ceste in DARS, d.d.) kot naroč-
nik objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

razvojno-raziskovalne naloge s področja
cestogradnje

1) Splošni podatki naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-

met in zveze, Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, DARS, d.d., družba za
avtoceste, Ulica XIV. divizije 4, Celje.

2. Predmet razpisa
Sprejemali se bodo predlogi, ki se nana-

šajo na naslednje tematske sklope iz zakona
o javnih cestah:

– racionalizacija graditve in vzdrževa-
nja cest,

– zagotavljanje varnosti prometa na ce-
stah,

– razvoj tehnik in tehnologij za zagotav-
ljanje skladnosti cest z okoljem in varova-
nje okolja pri graditvi in vzdrževanju cest.

Naloge so lahko povsem nove, lahko pa
so nadaljevanje uspešno zaključenih nalog
iz prejšnjih let.

3. Čas za izvedbo del
Čas za izvedbo del je leto 1997 in leto

1998.
4. Obseg dela
Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša:
– delež Direkcije RS za ceste 40,000.000

SIT,
– delež DARS, d.d. 48,000.000 SIT.
5. Kriteriji za izbor najprimernejših pred-

logov
Prednost pri oddaji nalog bodo imeli po-

nudniki, ki:
– predlagajo nadaljevanje ali operacio-

nalizacijo uspešno zaključenih nalog iz
prejšnjih let,

– bodo za svoje naloge pridobili čimveč
sofinancerskih sredstev.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dobijo na Direkciji RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, v sobi št. 418 (tel. 178-80-34)
v 7 koledarskih dneh od objave v Uradnem
listu RS.

Strokovne informacije vam posreduje
Božo Kordin, d.i.g., tel. 178-80-28.

Predloge za razvojno raziskovalne nalo-
ge zbiramo 30 koledarskih dni od objave v
Uradnem listu RS. Naročnik bo svojo odlo-
čitev sporočil ponudnikom v roku 30 dni.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne od-
da nalog za vsa razpoložljiva sredstva.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 261/97 Ob-4013

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 in sedež naročnika: Narodni mu-
zej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana,
kontaktna oseba Miro Vute, tel. 1264-098,
faks 221-882.

2. Predmet javnega naročila: ureditev in
posodobitev Knjižnice Narodnega muzeja
Slovenije v Ljubljani – gradbena, obrtniška
in instalacijska dela brez dobave opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT, koriščeno v letih 1997 in
1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek november 1997, zaključek konec leta
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so razvidna iz razpisne tehnične doku-
mentacije.

6. Rok in način predložitve ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 27. 10. 1997 do 10. ure
na naslov: Narodni muzej Slovenije, Prešer-
nova 20, Ljubljana, upravna pisarna. Po-
nudbe morajo biti zapečatene in jasno ozna-
čene z napisom “Javni razpis Knjižnica –
Ne odpiraj”. Na kuverti mora biti označeno
tudi ime in naslov ponudnika.

7. Javno odpiranje ponudb bo 27. 10.
1997 ob 11. uri v Knjižnici Narodnega mu-
zeja Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje do 3. 11. 1997.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 29. 9. 1997 do 8. 10. 1997
med 8. in 10. uro pri v 1. točki razpisa
navedeni kontaktni osebi. Pred prevzemom
morajo plačati stroške v višini 20.000 SIT z
virmanom na račun 50100-603-40087.

10. Naročnik si pridržuje pravico spre-
membe odločitve o oddaji del in spremem-
be o velikostnem redu investicije v tekočem
letu.

Narodni muzej Slovenije

Ob-4014

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, Kranj

javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev

obstoječe dvorane v pisarne in
preureditev obstoječih pisarn v dvorano

1. Investitor: Zavod za zdravstveno var-
stvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, Kranj.

2. Predmet razpisa: preureditev obstoje-
če dvorane v pisarne (III. nadst.) in preure-
ditev obstoječih pisarn v dvorano (pritlič-
je).

3. Ponudniki lahko dobijo pri investitor-
ju del – Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska 12, Kranj, ustrezno razpisno
dokumentacijo ter ostale tehnične podatke
za razlago in izdelavo ponudbe, v času od 8.
do 12. ure vsak delovni dan v času razpisa,
pri Anzelcu, tel. 064/282-624.

4. Rok za izvedbo del:
– začetek del: 15. 10. 1997,
– zaključek del: 15. 11. 1997.
5. Orientacijska vrednost del znaša:

6,000.000 SIT.
Za resnost ponudbe mora ponudnik pred-

ložiti akceptni nalog v višini 10% od pon-
dubene cene, ki ga bo investitor vnovčil v
primeru, če izbrani izvajalec ne bo podpisal
pogodbe pod pogoji, ki jih bo navedel v
ponudbi.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– ponujena cena in plačilni pogoji, naj-
cenejši ni nujno najugodnejši,

– reference,
– rok izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije,
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– bonitete,
– ostale ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudb je najkasneje 8

dni po objavi v Uradnem listu RS, in sicer
po pošti na naslov: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, Gosposvetska 12, 4000
Kranj. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba”.

8. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija
investitorja naslednji dan, po izteku roka za
oddajo ponudb ob 13. uri na sedežu investi-
torja.

9. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v roku 8 dni po dnevu odpiranja
ponudb.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 94/97 Ob-4015

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kanalizacije kanala C v naselju Moravče
v Občini Moravče

1. Investitor: Občina Moravče, Trg svo-
bode 4, Moravče.

2. Predmet javnega razpisa: izgradnja ka-
naliazcije kanala C v naselju Moravče.

3. Rok izvedbe: predvideni rok pričetka
del je jesen 1997, rok dokončanja pa v letu
1998.

4. Predvidena vrednost del znaša
25,000.000 SIT.

5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 9. členom odredbe o obvezni vse-
bini razpisne in ponudbene dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 24/97) po 19. členu zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovita ponudba,
– reference pri izgradnji kanalizacije,
– konkurenčnost ponudbe,
– plačilni pogoji in cena; najcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnejši,
– rok izvedbe in garancija na izvedbo

del,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Investitor si pridržuje pravico:
– da z izbranim ponudnikom sklene po-

godbo v okviru razpoložljivih sredstev iz
naslova sofinancerjev,

– odstopiti od oddaje del ne glede na
razloge.

V obeh primerih ponudnik nima pravice
do uveljavitve odškodnine.

8. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete pet dni po objavi razpisa vsak delovnik
med 8. in 10. uro na Občini Moravče, Trg
svobode 4, Moravče, pri Milanu Brodarju
(tel. 061/731-044) s potrdilom o plačilu
10.000 SIT na žiro račun Občine Moravče
št. 50 120-630-810-267.

9. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na naslov ponudnika pod ozna-
ko “Ponudba – kanalizacija kanal C, Ne
odpiraj” v zapečateni kuverti do vključno
30. 10. 1997 do 12. ure na naslov Občina
Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.

10. Javno odpiranje ponudb bo 30. 10.
1997 ob 13. uri v sejni sobi Občine Morav-
če, Trg svobode 4, Moravče.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.

12. Z izbranim ponudnikom bo sklenje-
na pogodba za izvedbo razpisanih del.

Občina Moravče

Ob-4017

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5.. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za

dobavo strojev za štetje in vezanje
gotovine

1. Predmet razpisa je dobava 59 strojev
za odprto štetje bankovcev (frikcijski ali
pretočni), 7 strojev za zaprto štetje bankov-
cev (vakumski), 4 stroji za štetje kovancev
(manjši namizni) in 4 strojev za vezanje
bankovcev.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek dobave je v novembru
1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v centrali Ljubljana, sektorju
za plačilni promet, Ljubljana, Glinška 3, od
1. do 2. 10. 1997 med 11. in 15. uro, vse pod
pogojem, da predložijo pooblastilo. Dvig
razpisne dokumentacije po navedenem ter-
minu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, organiziran servis, garancijski rok in
rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 20. 10. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, centrala Ljub-
ljana, Tržaška 16. Ponudbe morajo biti v
zaprtih ovojnicah in z vidno oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – stroji za štetje de-
narja”. Za pravočasno predloženo se bo šte-
la ponudba, ki bo investitorju predložena v
zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 21. 10.
1997 ob 9. uri v sejni sobi na naslovu iz 6.
točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-4023

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo in dobavo nadgradnje v izvedbi s
potisno ploščo za vozilo za odvoz

odpadkov
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,

d.o.o., Maribor, Nasipna 64, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: izbira naju-

godnejšega ponudnika za nabavo in dobavo
nadgradnje v izvedbi s potisno ploščo za vo-
zilo za odvoz odpadkov, velikosti ca. 15 m3.

3. Tehnične zahteve nadgradnje:
– izvedba s potisno ploščo,
– prirejena za šasijo Mercedes Benz

1824/3900 širine 2.300 mm,
– volumen  prostora  za  odpadke:  ca.

15 m3,

– vodotesna izvedba do vrha vrat, prila-
gojena pobiranju bioloških odpadkov, ste-
kla, papirja in pepela,

– hidravlični cilindri stisne plošče na-
meščeni izven stresalnega prostora, delovni
gib je pri iztisku cilindra,

– hidravlični sistem izveden z mehkim
preklopom brez trdega naseda hidravličnih
cilindrov,

– avtomatski odmik potisne plošče,
– program za neprekinjeno stiskanje, sti-

kalo SOS (STOP), avtomatsko in ročno
upravljanje,

– dvojna hidravlična črpalka,
– nizkohrupna izvedba,
– protiprašna izolacija,
– stresalnik prirejen za praznjenje posod

po DIN-u (opcijsko deljeni za omogočeno
ločeno praznenje dveh posod),

– vsipno korito izdelano iz jekla, obstoj-
nega proti obrabi,

– stisni mehanizem mora biti varovan
proti preobremenitvi (večji kosi odpadkov),

– dvojne stopnice s trenutno veljavnim
evropskim varnostnim sistemom,

– oprema za ročno čiščenje,
– signalizacija vozila v obratovanju, do-

datna signalizacija pri vzvratni vožnji.
V ponudbi naj bo jasno razvidno izpol-

njevanje tehničnih zahtev s podanimi mer-
skimi skicami nadgradnje in stresalnika.

4. Okvirna cena: nadgradnje z montažo
na šasijo (brez opcije): 10 mio SIT.

5. Plačilni pogoji: rok plačila je mini-
malno 60 dni od izstavitve fakture, (avansi-
ranega plačila po zakonu o javnih razpisih
ni!).

6. Dobavni rok: prednost imajo ponud-
niki s čim krajšim dobavnim rokom (najka-
sneje januar 1998).

7. Pogoji razpisa:
– dveletna garancija,
– urejen servis in skladišče rezervnih de-

lov, podan sistem zagotavljanja urgentno
potrebnih rezervnih delov, usposobljeno
osebje servisa (prednost ima servis ali skla-
dišče rezervnih delov bliže Mariboru),

– za dobavljeno vozilo mora biti dostav-
ljena kompletna tehnična dokumentacija,
vključno servisni priročnik in ustrezne jav-
ne listine z veljavnostjo v Sloveniji,

– servis mora biti zagotovljen v Sloveni-
ji, izbrani dobavitelj bo moral v garancijski
dobi na poziv uporabnika odpraviti napake
v najkrajšem možnem času in tako, da ne bo
motil obratovanja. V primeru, da ponudnik
v garancijski dobi in v z pogodbo določe-
nem času ne bo odpravil napako ima naroč-
nik pravico napake v garancijski dobi od-
praviti sam (ali z drugim izvajalcem) na
račun ponudnika.

Ponudnik naj poda predlog garancije za
zagotovitev servisnih storitev.

8. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek registra z opisom dejavnosti, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, za sa-
mostojne podjetnike pa priglasitev pri davč-
nem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,

– končno ceno, izraženo v SIT z vklju-
čenimi stroški in dajatvami fco. kupec,

– opcijo ponudbe,
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– osnutek pogodbe,
– ter elemente, ki bodo merila za izbiro

najugodnejšega ponudnika.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– izpolnjevanje  tehničnih  zahtev  iz

3. točke tega razpisa,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– organiziranost servisnih storitev in

skladišče rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
10. Obveznosti naročnika
Ta razpis v nobenem primeru ne zavezu-

je naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali naju-
godnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremuko-
li ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utr-
pel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

11. Oddaja in javno odpiranje ponudb
Interesenti morajo oddati ponudbe na na-

slov Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, 2000 Maribor v 21 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure.

Datum javnega odpiranja ponudb bo spo-
ročen vsem ponudnikom pravočasno posla-
nih ponudb in bo v roku 7 dni od izteka
oddaje ponudb.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem odpiranju ponudb imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
“Ne odpiraj” ter “Ponudba: Smetarska nad-
gradnja”, naslovom, telefonsko in telefaks
številko ponudnika ter imenom kontaktne
osebe.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na naslovu naročnika pri Branku
Kosiju, tel. 062/305-615 med 8. in 10. uro.

12. Odločitev naročnika: ponudniki bo-
do o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
25 dneh po odpiranju ponudb.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Ob-4024

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 Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Anton, Sokolska ulica 8, Ivančna Gori-
ca, tel. 061/777-697, faks: 061/777-697, so-
ba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vzdrževanje lokalnih
cest v Občini Ivančna Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 11.
1997 in/ali zaključek 1. 11. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: 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 8.30, na
naslov Občina Ivančna Gorica, prevzemnik
tajništvo, Markelj Tatjana oziroma Štrus Ol-
ga, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica,
tel. 061/777-697, faks: 061/777-697, soba
št. 3.

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 Občina Ivančna Gori-
ca, odpiranje vodi Jereb Anton, Sokolska
ulica 8, Ivančna Gorica, tel. 061/777-697,
faks: 061/777-697 soba št. 5.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ivančna Gorica,
kont. oseba Štrus Olga, Sokolska ulica 8,
Ivančna Gorica, tel. 061/777-697, faks:
061/777-697, soba št. 9.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 10. 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: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Ivančna Gorica, župan Jernej Lampret.

Občina Ivančna Gorica

Št. 231-97 Ob-4025

Javni razpis
za izvedbo obnovitvenih del na opornih

zidovih na lokalni cesti LC 3256
Pečovnik v Celju

1. Investitor je Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.

2. Predmet razpisa je sanacija obstoječih
opornih zidov in vodnih zajed pod zidovi ob
Pečovniškem potoku  od km 0,0 do km 0,9
+ 00.

3. Orientacijska vrednost del je
10,000.000 SIT.

4. Predviden pričetek del bo 3. 11. 1997.
Rok dokončanja del je 15. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika,
– ponudnikova cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cene (zahte-

vani rok plačila situacij je minimalno 60
dni),

– reference,
– dokaz o tehnični opremljenosti ponud-

nika,
– garancija za kvalitetno in pravočasno

izvedbo del.

6. Rok za oddajo ponudb je do 16. 10.
1997 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje.

7. Javno odpiranje ponudb bo 17. 10.
1997 ob 10. uri na Mestni občini Celje, ko-
munalna direkcija, Celje, Prešernova 27/II.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku, po sprejetju
sklepa o izbiri ponudnika do 22. 10. 1997.

9. Razpisno dokumentacijo (povzeta iz
PZI projekta PUV Celje, grafično situaciji
in dodatne razpisne pogoje) dobi ponudnik
od 1. 10. 1997 naprej vsak delovni dan od
10. do 12. ure na Mestni občini Celje, ko-
munalna direkcija, 3000 Celje, Prešernova
27/II proti plačilu zneska 15.000 SIT za dvig
dokumentacije, ki se nakaže na žiro račun
Mestne občine Celje št. 50700-630-5010105
pri Agenciji za plačilni promet Celje.

Kontaktna oseba je Antol Sazonov, gr.
inž. tel. 063/484-822.

Mestna občina Celje

Št. 03/12726/97 Ob-4026

Javni razpis
za gradnjo kabelskih omrežij

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradnjo kabelskih omrežij:

A) optični kabel Polje–Črnuče v Ljub-
ljani,

B) povezava Poštnega centra Ljubljana–
Vič v javno tk omrežje Telekom Slovenije,
p.o.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo proti potrdilu o plačilu 25.000
SIT za vsak objekt posebej. Plačilo se izvrši
na žiro račun št. 50100-849-87150. Razpi-
sno dokumentacijo lahko ponudniki prevza-
mejo osebno pri Vojku Škulju, dipl. inž. od
29. 9. 1997 do 2. 10. 1997 med 8. in 10. uro
v poslovni stavbi na Cigaletovi 10, soba
2/8, tel. št. 061/1811-467.

4. Vrednost del
Orientacijska vrednost del znaša:
A) 45,000.000 SIT,
B) 18,000.000 SIT.
5. Pričetek in zaključek del:
A) 24. 10. 1997 do 31. 12. 1997,
B) 24. 10. 1997 do 5. 11. 1997.
6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
uspešne strokovne kadre in opremo za pola-
ganje in spajanje kablov. Ponudba mora vse-
bovati elemente, ki jih zahteva zakon o jav-
nih naročilih.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja. Investitor si pridržuje pravico
da glede na ostale kriterije najcenejše po-
nudbe ne šteje za najugodnejšo.

8. Rok za oddajo ponudb
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-

me investitor na svoj sedež do 16. 10. 1997
do 9. ure.

Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni vlo-
žišča poslovne stavbe Stegne 19, Ljubljana,
soba 4B-18.
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9. Odpiranje ponudb bo 16. 10. 1997 v
sejni sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Stegne
19, s pričetkom ob 9.30.

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

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v ro-
ku 8 dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana

Ob-4027

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Ministrstvo za šol-
stvo in šport Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno, obrtniško

instalacijskih del ter dobaviteljev
opreme in drobnega inventarja za
upravo in stanovanjsko skupino

Vzgojnega zavoda Preddvor
1. Naročnik je Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
a) izvedba gradbeno, obrtniško instala-

cijskih del pri preureditvi stanovanjske hiše
Šempeterska 1, Kranj, v prostore uprave in
stanovanjske skupine Vzgojnega zavoda
Preddvor,

b) dobava in montaža opreme in drobne-
ga inventarja za upravne prostore in prosto-
re stanovanjske skupine v objektu Šempe-
terska 1, Kranj.

Ponudba je lahko oddana tudi samo za
dela pod točko a) ali samo za dela pod
točko b).

3. Orientacijska vrednost del je
12,000.000 SIT.

4. Dinamika izvedbe del:
– pričetek del: 22. 10. 1997,
– zaključek del: 19. 12. 1997.
5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-

nudbe:
– kompletnost ponudbe,
– ponudbena vrednost; najcenejši ni nuj-

no najugodnejši,
– reference s področja razpisanih del,
– bonitete,
– garancija banke 10% vrednosti pogod-

benih del za kvaliteto opravljenih del,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji in opcija ponudbe.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa vsak delovni dan med
9. in 12. uro na podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj, tel. 064/268-742, pri
Janezu Fajfarju.

Dokumentacija se lahko dvigne ob pred-
ložitvi dokazila o plačilu 10.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun št.
51500-601-16114.

7. Za resnost ponudbe mora ponudnik pri-
ložiti akceptni nalog v višini 10% od ponuje-
ne cene, ki ga bo investitor vnovčil v prime-
ru, če izbran izvajalec ne bo podpisal pogod-
be pod pogoji, ki jih je navedel v ponudbi.

8. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne varovalne klavzule ne bomo
upoštevali.

9. Ponudbe je treba oddati najkasneje 18.
10. 1997 do 12. ure na naslov Domplan
Kranj, p.o., Bleiweisova 14, 4000 Kranj.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
Vzgojni zavod Preddvor”.

Odpiranje ponudb bo 18. 10. 1997 ob
12.30 v prostorih podjetja Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v petnajstih dneh po od-
piranju ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 372 Ob-4032

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), Občina Železniki, Trnje
20, Železniki objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije zemeljskih

plazov
1. Naročnik javnega razpisa je Občina

Železniki.
2. Predmet javnega naročila je sanacija:
a) plaz Martinj vrh,
b) plaz Podlonk.
3. Orientacijska vrednost naročila je

6,000.000 SIT.
4. Začetek del je 13. 11. 1997, zaključek

del 13.12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– reference ponudnika s področja razpi-

sanih del,
– najugodnejša cena, ugodni plačilni po-

goji,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– druge ugodnosti.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-

rila, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.

6. Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni dopis,
– ponudbeni predračun (na razpisni pod-

logi) s fiksnimi cenami na enoto,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji.
V ponudbenem dopisu navedite vse pri-

pombe, ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe. Vsa ostala določila bodo obravnava-
na s pogodbo z izbranim izvajalcem v smi-
slu uzanc za tovrstna dela.

7. Razpisno dokumentacijo zainteresira-
ni ponudniki lahko dvignejo na sedežu Ob-
čine Železniki, Trnje 20, do vključno 10. 10.
1997, proti plačilu 1.000 SIT. Plačilo se
izvede z virmanskim nalogom na ŽR Obči-
ne Železniki 51510-630-50272 ali z gotovi-
no na sedežu občine.

8. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bo-
do predložene najkasneje do 20. oktobra
1997 do 12. ure, na naslov Občina Železni-
ki, Trnje 20, 4228 Železniki.

Zapečatene kuverte morajo biti označene
z napisom »Ne odpiraj - ponudba PLAZ 97«.

9. Odpiranja ponudb je javno in bo
20. oktobra 1997 ob 12.15 v pisarni župana
Občine Železniki, Trnje 20.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da raz-
pisanih del ne odda v paketu.

11. Dopolnilne podatke v zvezi z izdela-
vo ponudbe ponudniki dobijo na sedežu Ob-

čine Železniki pri Darku Gortnarju, tel.
064/66-171.

Občina Železniki

Ob-4045

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 Kobarid, kont. oseba Pavel Ton-
kli, Trg svobode 2, Kobarid, tel. 065/85-371,
faks 065/85-381, e-mail obcina.kobarid-
@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova poškodova-
nih lokalnih cest v Občini Kobarid:

2.1 sanacija plazu – podporni zid na
cesti L 7514 Kobarid–Drežnica,

2.2. zavarovanje brežine – kašte na ce-
sti L 7516 Vrsno–Krn,

2.3. sanacija pete mostu – kamnomet,
most čez Nadižo na cesti L 7507,

2.4. zavarovanje in razširitev vozišča
na cesti L 7516 Vrsno–Krn.

3. Orientacijska vrednost naročila:
ad 2.1. 2,500.000 SIT,
ad 2.2. 4,500.000 SIT,
ad 2.3. 2,000.000 SIT,
ad 2.4. 2,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 4. 11. 1997 in/ali zaključek 25. 11. 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 16. 10. 1997 do 13. ure,
na naslov: Občina Kobarid, prevzemnik Pa-
vel Tonkli, Trg svobode 2, 5222 Kobarid,
tel. 065/85-371, faks 065/85-381, e-mail ob-
cina.kobarid@siol.net.

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. 10. 1997
ob 13.15, na naslovu: Občina Kobarid, od-
piranje vodi Edi Melinc, Trg svobode 2,
Kobarid, tel. 065/85-371, faks 065/85-381,
e-mail obcina.kobarid@siol.net.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Edil inženiring, kont. oseba
Edi Melinc, Tolminskih puntarjev 4, Nova
Gorica, tel. 065/29-202, 23-315, faks
065/29-202.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 10. 1997 za 8.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 52000-601-52971.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 16. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

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

Tonkli.
Občina Kobarid

Ob-4046

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. 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: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin,
Zarnikova 3, Ljubljana, kont. oseba Vida
Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269 in faks
318-350.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira usposobljenih
izvajalcev za izgradnjo neprofitnih sta-
novanjskih objektov v funkcionalnih ni-
zih C in D s pripadajočimi garažami v
območju urejanja CS 7/8 Nove Poljane v
Ljubljani, in sicer za celoten obseg del.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
3.580,000.000 SIT, objava v petek, 26. 9.
1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del: januar 1998, končanje del: avgust
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

6. Upoštevanje ponudb
Prijava za ugotavljanje sposobnosti poš-

ljite priporočeno po pošti v zapečateni ku-
verti na naslov Stanovanjski sklad ljubljan-
skih občin, Zarnikova 3, Ljubljana, ali od-
dajte osebno proti dokazilu na istem naslo-
vu v sejni sobi v III. nadstropu pri
prevzemnici Alenki Petkovšek, 27. 10. 1997
med 11. uro in 11.55. Upoštevane bodo pri-
jave, ki bodo prispele na navedeni naslov
najkasneje do 27. 10. 1997 do 11.55.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Ugotavljanje sposobnosti – Nove Poljane”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. oktobra
1997 ob 12. uri v prostorih sejne sobe Sta-
novanjskega sklada ljubljanskih občin, Zar-
nikova 3, Ljubljana. Odpiranje vodi Marja-
na Grobelnik.

8. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v zakonskem roku.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

dokumentacijo: Stanovanjski sklad ljubljan-
skih občin, kontaktna oseba Alenka Petkov-
šek, Zarnikova 3, Ljubljana, soba št. 205/II.

Razpisno dokumentacijo prevzamejo po-
nudniki od 30. 9. 1997 do vključno 3. 10.
1997 med 9. in 12. uro s fotokopijo potrdila
o plačilu nevračljivega odkupnega zneska
30.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun Stanovanj-
skega sklada ljubljanskih občin
50100-652-25295, s pripisom “razpis – ugo-
tavljanje sposobnosti – Nove Poljane – JR
17”.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo samo na

pisna vprašanja po faksu št. 318-350, na-
slovljena na šifro “Nove Poljane – vpraša-
nje – JR 17”. Odgovori bodo posredovani
pisno.

11. Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila je 7 dni po podpisu sklepa.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Ljubljana

Ob-4047

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: Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
kont. oseba Jure Dežman, Kotnikova 19a,
Ljubljana, tel. 1734-720, faks 13-16-035,
soba št. 15.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– dobava in montaža klimatskega si-

stema za tehnično sobo centra za nadzor
zračnega prometa,

– dobava in montaža dodatnega kli-
matizacijskega sistema za hlajenje naprav
operativne sobe centra za nadzor zračne-
ga prometa.

3. Orientacijska vrednost naročila: 7 mio
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 27. 10. 1997 in/ali zaključek 15. 11.
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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 10. 1997 do 14. ure,
na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za zračno plov-
bo, prevzemnik vložišče, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, tel. 1734-600, faks 13-16-035.

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 10. uri, na naslovu: Republika Slovenija,

Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS
za zračno plovbo, odpiranje vodi Jure Dež-
man, Kotnikova 19a, Ljubljana, tel.
1734-720, faks 13-16-035, soba št. 15.

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: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
zračno plovbo, kont. oseba Jure Dežman,
Kotnikova 19a, Ljubljana, tel. 1734-720,
faks 13-16-035, soba št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 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: 6. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Matjaž

Sonc, dipl. inž.
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 6963 Ob-4048

Zbiranje ponudb
za nakup laboratorijske opreme

1. Naročnik in uporabnik: Javno podjet-
je Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je nakup la-
boratorijske opreme:

a) 1 kompletni laboratorijski spektroflu-
orometer,

b) 1 kompletni laboratorijski aparat za
ugotavljanje koncentracije skupnega anor-
ganskega (IC) in organskega ogljika (TOC),

c) 1 kompletni aparat za razklop,
d) 1 kompletna sterilna komora,
e) 1 kompletni aparat za pripravo ultra-

čiste vode,
f) 1 kompletni aparat za določanje lahko

sprostljivega cianida po DIN 38405 D13
oziroma ISO 6703/2.

3. Predaja ponudbe
3.1. Ponudnik mora ponudbo posredovati

v zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za dobavo laboratorijske opreme
– LAB/2/97”, do 20. oktobra 1997, do 12.
ure, na naslov: JP Vodovod-Kanalizacija,
Nabavna služba, Ljubljana, Krekov trg 10/II.

Ponudbe, ki ne bodo prispele do tega
datuma, komisija ne bo obravnavala.

3.2. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– tekstualni del ponudbe in podrobne

tehnične kataloge ponujene opreme,
– ponudbeni predračun, iz katerega mo-

ra biti razvidno, kateri stroški so vključeni v
ponudbo in katere stroške bo moral naroč-
nik plačati posebej,

– plačilne pogoje,
– ugodnosti in popuste (brezplačno uva-

janje in šolanje, posebni popusti in popusti,
ki so odvisni od obsega naročila),

– seznam podizvajalcev ali poddobavi-
teljev,
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– v primeru, da je ponudnik zastopnik,
priloži tudi originalno izjavo proizvajalca,
da je ponudnik njegov pooblaščen zastop-
nik za območje Republike Slovenije,

– če je ponudnik zastopnik s sedežem v
Sloveniji, tudi kopijo registracije dejavnosti
ponudnika,

– kopijo certifikata sistema za zagotav-
ljanje kakovosti proizvajalca opreme,

– izjavo proizvajalca ali zastopnika, da
bo oprema ob dobavi imela vsa predpisana
spričevala o ustreznosti slovenskim predpi-
som oziroma znak “ce”,

– naslov najbližnjega servisa.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference in renome proizvajalca opre-

me,
– dosedanje delo na področju izvedbe to-

vrstnih nalog,
– konkurenčnost cene,
– celovitost ponudbe,
– ostale ugodnosti proizvajalca in ponud-

nika ali zastopnika (servis, dobava potro-
šnega materiala in rezervnih delov).

5. Splošni pogoji
Ponudnik je lahko proizvajalec opreme

ali njegov zastopnik. Proizvajalec opreme
mora imeti verificiran sistem za zagotavlja-
nje kakovosti (npr. ISO 9001, ISO 9002).

Ponudnik lahko ponudi dobavo labora-
torijske opreme za vsako pozicijo posebej.

O izbiri dobaviteljev bodo ponudniki pi-
sno obveščeni do 31. 10. 1997. Do ponudni-
kov, ki niso bili izbrani kot najugodnejši,
naročnik nima obveznosti.

Razpis je uspešen, če naročnik pridobi
najmanj tri veljavne ponudbe za vsako po-
zicijo. Naročnik lahko odstopi od naročila
katerekoli posamezne pozicije. Naročnik ne
vrača ponudbene dokumentacije.

Dobava je FCO na naslov naročnika v
Ljubljani.

Podrobno razpisno dokumentacijo in do-
datna pojasnila dobijo ponudniki v JP Vo-
dovod-Kanalizacija, Nabavna služba, Kre-
kov trg 10, tel. 061/1729-400, faks
061/1331-065, e-mail dceklin@vo-ka.si.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Ob-4055

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in navodilom
o pripravi investicijske dokumentacije in
sprejemanju investicij (Ur. l. RS, št. 16/97)
objavlja Občina Hodoš-Šalovci

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovitvena dela –

sanacijo na lokalnih cestah po zimi
1996/97

1. Naročnik del je Občina Hodoš-Šalov-
ci, Šalovci 163, Šalovci.

2. Predmet javnega razpisa: obnovitve-
na dela na lokalnih cestah – sanacija po
zimi 1996/97 skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

3. Dokumentacija za razpis del je na raz-
polago na Občini Hodoš-Šalovci pri županu
Aleksandru Abrahamu, vsak delovni dan od
8. do 14. ure.

4. Vrednost del znaša 17,000.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del je 20. oktober

1997, dokončanje del 20. november 1997.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Hodoš-Šalovci, Ša-
lovci 163, do vključno 16. 10. 1997 do
10. ure ali osebno oddati ponudbe v tajniš-
tvu pri Nemet.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuver-
ti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za obno-
vitvena dela na lokalnih cestah”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 16. 10.
1997 ob 10.30 v prostorih sejne sobe Obči-
ne Hodoš-Šalovci. Prisotni predstavniki po-
nudnikov morajo predložiti pisno pooblasti-
lo za zastopanje ponudnika pri odpiranju
ponudb.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena s tem, da naj-
cenejši ponudnik ni nujno, da je najugod-
nejši, reference ponudnika, rok izvedbe del,
garancijski rok, izpolnjevanje ostalih razpi-
snih pogojev, dokazilo o registraciji, način
plačila, realnost ponudbe.

9. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

10. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka najkasneje v roku 8 dni po odpiranju
ponudb.

Ime in podpis naročnika objave: Alek-
sander Abraham, župan.

Občina Hodoš-Šalovci

Ob-4056

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Piran objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo izvlečnih tribun v telovadnici
OŠ Sečovlje

1. Naročnik: Občina Piran, Tartinijev trg
2, Piran.

2. Predmet  javnega  naročila:  dobava
in  montaža  pomičnih  tribun  (6  sklopov
à 4,50 m) za 352 ljudi na objektu “telovad-
nice OŠ Sečovlje”.

3. Orientacijska  vrednost  naročila  je
ca. 6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok ca. 45 dni po podpisu
pogodbe.

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 treba dostaviti v 20 dneh

po objavi v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov: Občina Piran, tajništvo Urada za pre-
moženje in gospodarske javne službe, Tar-
tinijev trg 2, Piran.

7. Ponudbe morajo biti dostavljene v za-
pečateni kuverti z označbo “Ne odpiraj –
Ponudba – Tribune”.

8. Odpiranje ponudb bo na dan zaključ-
ka razpisa za oddajo ponudb ob 13. uri v

mali sejni dvorani Občine Piran. O izidu
razpisa bodo ponudniki obveščeni v zakoni-
tem 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 ponudbe posreduje
Bogdan Babnik oziroma Ljubo 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

Ob-4074

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 Drago Kolenc, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-3412, faks:
061/178-3377, soba št. 41.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup poslovnih pro-

storov za Center za socialno delo Metli-
ka.

3. Orientacijska vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 12. 1997 in/ali zaključek 31. 12.
1997.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 27. 10. 1997 do 14.
ure, na naslov Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, prevzemnik Darja Na-
glič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, faks: 178-3377, soba št. 23.

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 27. 10. 1997
ob 14.30 na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center za socialno delo,
kont. oseba Nada Kraševec, C. bratstva in
enotnosti 23, Metlika, tel. 068/58-352.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 10. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-3409, faks:
178-3377, soba št. 44.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 14. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: mag.

Miroslav Berger.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-4075

Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na
podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), odloka o proračunu Občine
Litija za leto 1997 in programa odbora
stavbnih zemljišč za leto 1997, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvedbo semaforizacije križišča; M 10-9
ul. Mire Pregljeve v Litiji ter izvedba in
ureditev parkirišč v Litiji na območju

Občine Litija
1. Investitor del je Občina Litija, Jerebo-

va ul. 14, Litija.
2. Predmet razpisa je izbiranje izvajalca,

ki bo izvajal semaforizacijo križišča M 10-9
ter izvedbo in ureditev parkirišč na območ-
ju Občine Litija v letu 1997, na naslednjih
odsekih

A)
Lokacija Cena

1. Semafor v Litiji 8,000.000 SIT,
2. Parkirišče v Litiji 8,000.000 SIT.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
dan od 8. do 14. ure, na oddelku za gospodar-
sko infrastrukturo v Občini Litija, Jerebova
14, Litija, pri načelniku oddelka Antonu Ko-
viču, tel. 061/881-211 int. 109, Gvidonu Bo-
kalu int. 204 in Blažu Zarniku int. 203.

Dokumentacijo, ki je potrebna za izdela-
vo ponudb zainteresirani ponudniki (na pod-
lagi predhodne predložitve dokazila o vpla-
čilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev za
predmet razpisa pod A) ki jih nakažejo na
žiro račun št. 50150-630-810316 – prora-
čun Občine Litija – javni razpis) dobijo na
naslovu: Občina Litija, oddelek za gospo-
darsko infrastrukturo, Jerebova 14, tel.
061/881-211.

4. Orientacijska vrednost investicije je
za predmet razpisa pod točko A) 16,000.000
SIT.

5. Rok za izvedbo del je v letu 1997,
delno plačilo bo realizirano v letu 1998 po
fiksnih cenah brez obresti.

6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
glede na razpoložljiva finančna sredstva.

7. Rok za oddajo ponudb je 27. 10. 1997
do 9. ure. Ponudbe morajo do navedenega
roka prispeti po pošti na naslov Občina Liti-
ja, Jerebova ul. 14, 1270 Litija, v zapečate-
nih kuvertah z oznako “Razpis za izvedbo
semaforizacije križišča M 10-9 ul. Mire
Pregljeve v Litiji ter izvedba in ureditev
parkirišč v Litiji – ne odpiraj” za predmet
razpisa pod A). Na kuverti mora biti točen
naslov pošiljatelja. Ponudbe se lahko do na-
vedenega roka tudi osebno oddajo v tajniš-
tvu občine.

8. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del skupaj ali ločeno za posa-
mezni del razpisa pod A) iz 2. točke razpisa.

9. Javno odpiranje ponudb bo 27. 10.
1997 ob 10. uri v sejni sobi Občine Litija,
Jerebova ul. 14, Litija.

10. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje. Predstavniki ponudnikov, ki
niso oddali pooblastila, nimajo pravice da-
jati pripomb na postopek odpiranja ponudb
in nimajo pravice spodbijati pravilnost po-
stopka odpiranja ponudb.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference s področja del,
– ponudbena cena na enoto,
– eventualne druge ugodnosti,
– opcija ponudbe,
– način plačila po dveletnih pogodbah,
– način plačila (najmanj 30 dni).
12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-

veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

13. Za investicije iz 2. točke se bodo
sklepale pogodbe z dveletnim financira-
njem, po fiksnih cenah brez obresti.

Ob-4076

Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na
podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), odloka o proračunu Občine
Litija za leto 1997 in programa odbora
stavbnih zemljišč za leto 1997, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo rekonstrukcije in asfaltiranje

cest in izvedbo sanacije plazov na cestah
1. Investitor del je Občina Litija, Jerebo-

va ul. 14, Litija.
2. Predmet razpisa je izbiranje izvajalca,

ki bo izvajal rekonstrukcijo in asfaltiranje
cest ter sanacijo plazov na cestah na ob-
močju Občine Litija v letu 1997, na nasled-
njih odsekih

A)
Lokacija Cena
1. Dragovšek–Pavlič 15,000.000 SIT,
2. Ljubež–Velika Goba 10,000.000 SIT.

B)
Lokacija Cena

1. Polšnik 12,000.000 SIT,
2. Velika Preska–Čeplje 2,700.000 SIT.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak dan od 8. do 14. ure, na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo v Občini Litija,
Jerebova 14, Litija, pri načelniku oddelka
Antonu Koviču, tel. 061/881-211 int. 109,
Gvidonu Bokalu int. 204 in Blažu Zarniku
int. 203.

Dokumentacijo, ki je potrebna za izdela-
vo ponudb zainteresirani ponudniki (na pod-
lagi predhodne predložitve dokazila o vpla-
čilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev za
predmet razpisa pod A), ter 10.000 SIT ne-
povratnih sredstev za predmet razpisa pod
B), ki jih nakažejo na žiro račun št.
50150-630-810316 – proračun Občine Liti-
ja – javni razpis) dobijo na naslovu: Občina
Litija, oddelek za gospodarsko infrastruktu-
ro, Jerebova 14, tel. 061/881-211.

4. Orientacijska vrednost investicije je
za predmet razpisa pod točko A) 25,000.000
SIT, za predmet pod B) 14,700.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del je v letu 1997, ter
delno plačilo v letu 1998.

6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanih
oziroma na razpoložljiva finančna sredstva.
V primeru, da sredstva ne bodo zagotovlje-
na se pogodba ne bo podpisala.

7. Rok za oddajo ponudb je 27. 10. 1997
do 9. ure. Ponudbe morajo do navedenega
roka prispeti po pošti na naslov Občina Liti-
ja, Jerebova ul. 14, 1270 Litija, v zapečate-
nih kuvertah z oznako “Razpis za izvedbo
rekonstrukcije in asfaltiranje cest – ne odpi-
raj” za predmet razpisa pod A) in z oznako
“Razpis za sanacijo plazov na cestah – ne
odpiraj” za predmet razpisa pod B) na ku-
verti mora biti točen naslov pošiljatelja. Po-
nudbe se lahko do navedenega roka tudi
osebno oddajo v tajništvu občine.

8. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del skupaj ter obvezno ločeno za
posamezni del razpisa pod A) in B) iz
2. točke razpisa.

9. Javno odpiranje ponudb bo 27. 10.
1997 ob 10. uri v sejni sobi Občine Litija,
Jerebova ul. 14, Litija.

10. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje. Predstavniki ponudnikov, ki
niso oddali pooblastila, nimajo pravice da-
jati pripomb na postopek odpiranja ponudb
in nimajo pravice spodbijati pravilnost po-
stopka odpiranja ponudb.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference s področja del,
– ponudbena cena na enoto,
– eventualne druge ugodnosti,
– opcija ponudbe,
– način plačila po dveletnih pogodbah,
– način plačila (najmanj 30 dni).
12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-

veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Litija

Ob-4077

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: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Brigita Perhavec, Kardoševa 2, Mur-
ska Sobota, tel. 069/31-000, faks: 21-861,
soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava PGD in PZI

za izgradnjo pokrajinske in študijske
knjižnice Murska Sobota.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Mestna občina Murska Sobo-
ta, prevzemnik Brigita Perhavec, Kardoše-
va 2, 9000 Murska Sobota, tel. 069/31-000,
faks 21-861.
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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 29. 10. 1997
ob 12.30 na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Brigita Perha-
vec, Kardoševa 2, Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Brigita Perhavec, Kardo-
ševa 2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 10. 1997 za 2.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka
51900-630-76001.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 19. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Slavic, župan.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-4064
Javni razpis

za izbiro izvajalca za sanacijo plazu
na cesti Slavšina-Rjavci

1. Naročnik: Občina Destrnik - Trnov-
ska vas.

2. Naziv objekta: plaz na cesti Slavši-
na-Rjavci.

3. Obseg in vrsta del: sanacija plazu.
4. Orientacijska vrednost del: 12 mio SIT.
5. Rok izvedbe: zaključek november

1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena in način plačila,
– čas veljavnosti ponudbe,
– rok izvedbe,
– najugodnejša cena, fiksnost cen,
– druge ugodnosti.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

najugodnejša.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak dan od 8. do 13. ure na
sedežu Občine Destrnik - Trnovska vas pri
Čeh Miranu ali na telefon 062/757166.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– podpisani osnutek pogodbe z predra-

čunom del,
– terminski plan z predvideno dinamiko

financiranja,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen z ob-

segom del ter da jih je sposoben izvesti v
dogovorjenih terminih,

– izjava, da je seznanjen z tehnično do-
kumentacijo in da z njo soglaša,

– bianco menico v vrednosti 10% del za
resnost ponudbe,

– garancijske roke,

– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenje na zahtevo
naročnika v zvezi z ponudbo.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
ne glede na razloge oziroma da sklene po-
godbo z izbranim ponudnikom po fazah del
ali v zmanjšanem obsegu. Naročnik si pri-
držuje tudi pravico možnosti pogajanja s
ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb zaradi racionalnejšega gospodarjenja
s proračunskimi sredstvi.

10. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako Ne odpiraj - Ponudba Plaz
Rjavci je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici najkasneje do 16. oktobra 1997 do
12. ure na naslov Občina Destrnik - Trnov-
ska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska
vas. Ponudbe sprejema Irena Polič.

11. Javno odpiranje ponudb bo 17. 10.
1997 ob 9. uri v prostorih Občine Destrnik -
Trnovska vas.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-4065

Javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo

obstoječega objekta in finalizacijo
prizidka in telovadnice pri OŠ Destrnik

1. Naročnik: Občina Destrnik - Trnov-
ska vas.

2. Predmet razpisa je: adaptacija obsto-
ječega objekta in finalizacija prizidka in te-
lovadnice pri OŠ Destrnik.

3. Orientacijska vrednost del: 50,000.000
SIT.

4. Pričetek del:
– prizidek in telovadnica: november 1997,
– adaptacija starega dela OŠ: 1. 6. 1998.
5. Rok izvedbe: do 20. 8. 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena in način plačila,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh le-

tih (BON1, BON2),
– najugodnejša cena, fiksnost cen,
– možnost kreditiranja.
Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno

nejugodnejša.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak dan od 8. od 12. ure v
prostorih Občine Destrnik-Trnovska vas, Tr-
novska vas 42.

Vse dodatne informacije dobijo osebno
ali pokličejo po telefonu pri Miranu Čeh na
številko 062/757-166.

Projektna dokumentacija je na ogled na
istem naslovu.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine na žiro račun št. 52400-630-20717 z
namenom nakazila “pristojbina za javni raz-
pis za OŠ Destrnik” in sicer 5.000 SIT.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se po-
nudnikom ne vrača.

8. Ponudba mora vsebovati:
8.1. Firmo oziroma ime ponudnika.
8.2. Izpisek iz sodnega registra, ki ne

sme biti starejši od 30 dni in odločba.

8.3. Podpisani osnutek pogodbe.
8.4. Operativni terminski plan s predvi-

deno dinamiko financiranja.
8.5. Druge ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik.
8.6. Izjavo, da je ponudnik seznanjen s

obsegom del, ter da jih sposoben izvesti v
navedenih terminih.

8.7. Izjavo, da je seznanjen s tehnično
dokumentacijo in da z njo soglaša.

8.8. Potrjen obrazec BON 1 in BON 2.
8.9. Bianco menico višini 10% del, kot

garancijo za resnost ponudbe.
9. Pred izdelavo ponudbe si naj ponud-

nik ogleda objekt in upošteva dejansko sta-
nje starega dela in prizidka s telovadnico pri
OŠ Destrnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom ne sklene pogodbe ne
glede na razloge, oziroma da sklene pogod-
bo z izbranim ponudnikom po fazah del ali
v zmanjšanem obsegu. Naročnik si pridržu-
je tudi pravico možnosti pogajanja s ponud-
niki v postopku priprave analize ponudb za-
radi racionalnejšega gospodarjenja s prora-
čunskimi sredstvi.

Pisne ponudbe je potrebno oddati do
16. 10. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Destrnik-Trnovska vas, Trnovska vas 42,
2254 Trnovska vas, v zaprti kuverti s pripi-
som “Ne odpiraj - ponudba - Osnovna šola
Destrnik” pri Ireni Polič.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 1997
ob 13. uri v prostorih Občine Destrnik-Tr-
novska vas, Trnovska vas 42.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-4066

Javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo krajevne

ceste Placar
1. Naročnik: Občina Destrnik - Trnov-

ska vas.
2. Naziv objekta: KC Trnovska vas – Bi-

šečki vrh.
3. Obseg in vrsta del: obnovitvena dela –

ponudba je lahko delna.
4. Orientacijska vrednost del: 15,3 mio

SIT.
5. Pričetek del: oktober 1997, zaključek

november 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena in način plačila,
– čas veljavnosti ponudbe,
– rok izvedbe,
– najugodnejša cena, fiksnost cen,
– možnost kreditiranja,
– druge ugodnosti.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

najugodnejša.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo in dobijo vse informacije vsak
dan od 8. do 13. ure na sedežu Občine De-
strnik - Trnovska vas pri Miranu Čeh ali po
telefonu 062/757-166.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– podpisani osnutek pogodbe s predra-

čunom del,
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– terminski plan s predvideno dinamiko
financiranja,

– izjavo, da je ponudnik seznanjen z ob-
segom del ter da jih je sposoben izvesti v
dogovorjenih terminih,

– izjava, da je seznanjen s tehnično do-
kumentacijo in da z njo soglaša,

– bianco menico v vrednosti 10% del za
resnost ponudbe,

– garancijske roke,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenje na zahtevo
naročnika v zvezi z ponudbo.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
ne glede na razloge oziroma da sklene po-
godbo z izbranim ponudnikom po fazah del
ali v zmanjšanem obsegu. Naročnik si pri-
držuje tudi pravico možnosti pogajanja s
ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb zaradi racionalnejšega gospodarjenja
s proračunskimi sredstvi.

10. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako Ne odpiraj – Ponudba KC
Placar je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici najkasneje do 17. oktobra 1997 do
10. ure na naslov Občina Destrnik - Trnov-
ska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska
vas. Ponudbe sprejema Irena Polič.

11. Javno odpiranje ponudb bo 17. 10.
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Destrnik
- Trnovska vas.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-4067

Javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo krajevne

ceste Trnovska vas-Bišečki vrh
1. Naročnik: Občina Destrnik-Trnovska

vas.
2. Naziv objekta: KC Trnovska vas–Bi-

šečki vrh.
3. Obseg in vrsta del: obnovitvena dela –

ponudba je lahko delna.
4. Orientacijska vrednost del: 8,5 mio

SIT.
5. Rok izvedbe: zaključek november 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena in način plačila,
– čas veljavnosti ponudbe,
– rok izvedbe,
– najugodnejša cena, fiksnost cen,
– možnost kreditiranja,
– druge ugodnosti.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

najugodnejša.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo in dobijo vse informacije vsak
dan od 8. do 13. ure na sedežu Občine De-
strnik-Trnovska vas pri Miranu Čehu ali po
telefonu 062/757-166.

Projektna dokumentacija je na vpogled
na istem naslovu.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– podpisani osnutek pogodbe s predra-

čunom del,
– terminski plan s predvideno dinamiko

financiranja,

– izjavo, da je ponudnik seznanjen z ob-
segom del ter da jih je sposoben izvesti v
dogovorjenih terminih,

– izjava, da je seznanjen s tehnično do-
kumentacijo in da z njo soglaša,

– bianco menico v vrednosti 10% del za
resnost ponudbe,

– garancijske roke
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenje na zahtevo
naročnika v zvezi s ponudbo.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
ne glede na razloge oziroma da sklene po-
godbo z izbranim ponudnikom po fazah del
ali v zmanjšanem obsegu. Naročnik si pri-
držuje pravico in tudi možnost pogajanja s
ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb zaradi racionalnejšega gospodarjenja
s proračunskimi sredstvi.

10. Ponudbe z vso potrebno dokumentaci-
jo z oznako Ne odpiraj - Ponudba KC Trnovs-
ka vas–Bišečki vrh je potrebno dostaviti v
zapečateni ovojnici najkasneje do 17. oktobra
1997 do 10. ure na naslov Občina Destrnik-Tr-
novska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska
vas. Ponudbe sprejema Irena Polič.

11. Javno odpiranje ponudb bo 17. 10.
1997 ob 11. uri v prostorih Občine Destr-
nik-Trnovska vas.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Občian Destrnik-Trnovska vas

Št. 061-2/97 Ob-4072

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 Metlika, Mestni trg 24, Metlika.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije Rosalnice - II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 31. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji, zamik plačil, možnost

kreditiranja,
– rok izvedbe,
– garancija izvedenih del,
– druge ugodnosti ponudnika.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z navedenimi merili. Pri ocenjevanju po-
nudb ne bodo upoštevane preference za do-
mače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 17. 10. 1997 do
12. ure, na naslov: Občina Metlika, Mestni
trg 24, Metlika (sprejemna pisarna). Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom ”Ponudba – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Metlika,
Mestni trg 24, soba št. 9/I.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: Ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
kasneje do 30. 10. 1997.

8. Kraj, čas, in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Metlika, kont. ose-
ba Jurij Jelerčič, Mestni trg 24, Metlika, tel.
068/58-135.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

Stroški razpisne dokumentacije znašajo
8.000 SIT. Plačilo se izvede z virmanskim
nalogom na ŽR Občine Metlika
52130-630-40409 pred dvigom razpisne do-
kumentacije.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu 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: 26. 9. 1997
Predvideni datum objave naročila: 7. 11.

1997
11. Ime in podpis naročnika: Branko

Matkovič – župan Občine Metlika.
Občina Metlika

Ob-4073

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. Naročnik del je Občina Semič, Semič
14, Semič, kontaktna oseba je Jože Butala,
tel/fax: 068/67-083, 67-097.

2. Predmet javnega razpisa so gradbena
dela.

Navedba vsebine:
3. Orientacijska vrednost naročila

28,500.000 SIT.
4. Dobavni rok dva meseca ali 60 dni

oziroma začetek del: 15. oktober 1997, do-
končanje del 20. december 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše punude
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošteva-
ne pri izbiri: najnižnja 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 9. oktobra do 11.30,
na naslov: Občina Semič prevzemnik Sonja
Križan, tajništvo, Semič 14, 8333 Semič,
tel/fax: 068/67-083, 67-097, 67-098.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb. Javno odpiranje ponudb bo
9. oktobra 1997 ob 12. uri na naslovu Občina
Semič, odpiranje vodi Jože Butala, predsed-
nik komisije, Semič 14, 8333 Semič v sejni
sobi tel/fax: 068/67-083, 67-097, 67-098.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa.
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Ponudniki bodo obveščeni o ozidu raz-
pisa najkasneje do 15. oktobra 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Semič kon. oseba
Jože Butala, Semič 14, Semič tel/fax:
068/67-083, 67-097, 67-098.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. oktobra 1997 za 7.000 SIT način pla-
čila s položnico na račun številka:
52110-630-40318.

Ponudba mora veljati do 1. novembra 1997.
Datum objave javnega razpisa 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila 17. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Semič, Ivan Bukovec, župan.
Občina Semič

Ob-4078

Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156/I Ljubljana in Re-
publiški zavod za zaposlovanje, Glinškova
ul. 12, razpisujeta na podlagi zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za nadaljnjo podporo lokalnim

iniciativam
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je nadaljnja podpora lo-

kalnim iniciativam, ki so bile že izbrane kot
nosilci lokalnih iniciativ na podlagi javnega
razpisa, objavljenega v Ur. l. RS, št. 15/96
in imajo z naročnikoma že sklenjeno po-
godbo o izvajanju razpisanega projekta.

Naročnika bosta izbrala lokalne iniciati-
ve, ki v letu 1997 in 1998 izvajajo naslednje
aktivnosti oziroma naloge:

1. za Pospeševalni center za malo gos-
podarstvo:

– izvajanje projektov PCMG je za pod-
poro podjetnikom na lokalni ravni,

– pomoč podjetnikom pri iskanju zuna-
njih virov za financiranje podjetniških idej,

– izvajanje nalog s področja informacij-
skega sistema in Euro info centra,

– izvajanje promocijskih aktivnosti za
PCMG in EICC,

– organiziranje in aktiviranje klubov
podjetnikov, svetovalcev in inovatorjev na
lokalni ravni,

– koordiniranje nalog med partnerji pri
zagonu in razvoju lokalnega pospeševalne-
ga centra,

– sodelovanje pri razpisih in pripravi
projektov,

– razvijati dejavnost pospeševalne mreže
na območju lokalno pospeševalnega centra.

2. za Republiški zavod za zaposlovanje:
– identifikacija potreb brezposelnih lju-

di v tej regiji,
– informiranje brezposelnih o programih

zaposlovanja,
– motiviranje brezposelnih oseb za vklju-

čitev v programe zaposlovanja,
– motiviranje brezposelnih oseb za vklju-

čitev v programe zaposlovanja,
– animacija in pomoč lokalnim partner-

jem za pripravo lokalnih zaposlitvenih pro-
gramov,

– organiziranje in pomoč pri pripravi
projektov za domače in mednarodne,

– oblikovanje vezi z lokalnimi deloda-
jalci,

– identifikacija potreb lokalnih deloda-
jalcev;

– informiranje delodajalcev o možnosti
sodelovanja z RZZ,

– sodelovanje pri organizaciji in sprem-
ljanju javnih del,

– organizacija različnih aktivnosti v ok-
viru lokalnih oziroma regionalnih iniciativ.

II. V okviru razpisa bosta naročnika raz-
pisa zagotovila izbranim Lokalnim iniciati-
vam finančno podporo vsak po 1,500.000
SIT.

III. Kriteriji, ki jih morajo udeleženci
razpisa izpolnjevati, so:

– zagotovljen primeren prostor in pa
oprema za delovanje centra (okoli 35 m2),

– zagotovljen kadrovski pogoj za delo-
vanje centra,

– zagotovljen ustrezen obseg lokalnih vi-
rov za izvajanje programa LPC,

– izdelan poslovni načrt,
– zagotovljen lasten žiro račun ali sklic-

no številko,
– pisno izražena pripravljenost članov

razvojne koalicije, da del svojih programov
vključi v skupne projekte lokalno pospeše-
valnega centra, do sprejetja občinskega pro-
računa za leto 1998,

– zagotovljene pisne izjave in dokument
o strokovni usposobljenosti svetovalnega
osebja, ki se bo vključevalo v aktivnosti
pospeševanja malega gospodarstva na ob-
močju centra.

IV. Prijavitelji morajo popolne pismene
vloge z dokazili o izpolnjevanju kriterijev
poslati v roku 30 dni od objave razpisa v
Uradnem listu RS na naslov “Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska
156/I 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti v
zaprti kuverti in vidno označene z napisom:
Prijava za javni razpis za nadaljnjo podporo
LPC. Javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 1997
ob 10. uri v prostorih PCMG.

Vloge bo obravnavala štiričlanska komi-
sija. Izbor bo objavljen v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb. Nepravilno posla-
ne ali napačno označene vloge komisija ne
bo obravnavala.

Z izbranimi lokalnimi centri bosta na-
ročnika sklenila pogodbo o izvajanju nalog
in dinamiki porabe sredtev.

V. Od  dneva  objave  razpisa  v  Urad-
nem  listu  RS  bo  na  sedežu  PCMG  na
razpolago razpisna dokumentacija, ki bo
obsegala:

– podrobno opredelitev nalog, ki jih bo-
do izbrani lokalni centri opravljali za naroč-
nika,

– podrobno opredelitev kriterijev, ki jih
morajo ponudniki izpolnjevati z navedbo
potrebnih dokumentov, ki izkazujejo izpol-
njevanje teh kriterijev,

– podrobno vsebino poslovnega načrta,
– obrazec “ugotovitev stanja pripravlje-

nosti LPC”.
Vsi ponudniki lahko razpisno dokumen-

tacijo naročijo na sedežu PCMG vsak de-
lovni dan v času trajanja razpisa ali pa jo
osebno prevzamejo na sedežu PCMG. Vse
informacije glede razpisa so na voljo na
sedežu PCMG Dunajska 156/I Ljubljana,
tel. 061/1891-870 ali 061/189-884, faks:
061/1891-877 vsak dan med 9. in 12. uro.

Pospeševalni center za malo
gospodarstvo

Ob-4079

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 obrambo, Kardeljeva
ploščad 24-26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11
faks: 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
osebno vozilo Golf Rabbit 1,4 V 13

vozil,
osebno vozilo Renalut Clio 1,4 V 18

vozil,
Renault Laguna RT 2.0 1 vozilo,
Terensko vozilo Land Rover Discovery

5 vozil,
Rover Defender z dvigalko 1 vozilo,

kraj  izpolnitve:  MORS,  Kardeljeva plo-
ščad 24–26.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 90,000.000
SIT, predviden čas objave 26. 9. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 20. 11. 1997.

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

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

Upoštevane  bodo  ponudbe,  ki  bodo
predložene  najkasneje  do  27.  10.  1997
do  12.  ure,  na  naslov  Kardeljeva  plo-
ščad 24–26, Ministrstvo za obrambo, prev-
zemnik Sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-2389, faks: 061/131-81-64.

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 28. 10. 1997,
ob 10. uri, na naslovu: MORS, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Ministrstvo za obrambo,
uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan Pur-
kat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-2586, faks: 131-92-82, soba št. 365
med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa MORS BO
34/97) na račun številka:
50-100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Ministrstvo za obrambo, kont. oseba Ivo
Mikluš, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
tel. 061/133-11-11, faks: 061/152-13-21.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
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Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Tit

Turnšek, minister.

Št. 352-2/97 Ob-4086

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Škofja Loka objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo prizidka

zdravstvenega doma v Škofji Loki
1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Po-

ljanska 2, Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: rušitev obstoječe re-

ševalne postaje, izgradnja štirietažnega pri-
zidka ob zdravstvenem domu in ureditev
plinske kotlovnice.

Seznam predvidenih del in popise prej-
mejo ponudniki z razpisno dokumentacijo.
Investicijska dela zajemajo gradbena dela,
različna obrtniška in inštalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 127,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: razpisana dela se bodo
izvajala od novembra 1997 do junija 1998.

5. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih delih,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji in
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgo-

vorno za izvedbo del,
– sodno registracijo in inšpekcijsko do-

voljenje za opravljanje razpisanih del,
– seznam referenčnih objektov, na kate-

rih je izvajalec opravljal podobna razpisna
dela in

– eventualne druge elemente, ki investi-
torju lahko dokažejo ugodnost ponudbe.

7. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 20.
10. 1997, ob 12.30 v mali sejni dvorani Obči-
ne Škofja Loka, Poljanska 2 (1. nadstropje).

Obravnavane bodo samo kompletne po-
nudbe.

8. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni pismeno v zakonsko določenem ro-
ku po odpiranju ponudb.

9. Razpisna dokumentacija: Ponudniki
lahko dvignejo popise za načrtovano inve-
sticijo in detajlne pogoje razpisa na Občini
Škofja Loka, Mestni trg 15, soba 16/II, Alo-
jz Bogataj, tel. 064/624-190.

10. Ponudbe zbiramo do ponedeljka 20.
10. 1997 do 12. ure. Ponudbe je treba posla-
ti v zaprti kuverti z naslovom ponudnika in
oznako: “Ne odpiraj, ponudba – Zdravstve-
ni dom – Prizidek”, priporočeno po pošti ali
oddati osebno v pisarni št. 5 – vložišče.
Naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska 2,
4220 Škofja Loka.

Občina Škofja Loka

Št. 402/97 Ob-4090

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96), zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in 27.
člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/91-I), Ministrstvo za znanost in

tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska
50, Ljubljana objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za naslednje storitve

1. Tekoče vzdrževanje objekta, instala-
cij in opreme.

Osnovni podatki za ponudbo
Vzdrževati je potrebno:
– vodovodne instalacije;
– električne instalacije;
– telefonsko omrežje;
– pisarniško opremo v stavbi na Sloven-

ski 50 (polovico 1. nadstropja in v celoti 2.,
3., 4. in 5. nadstropje).

Orientacijska vrednost del za dvanajst
mesecev znaša 4,500.000 SIT.

2. Čiščenje poslovnih prostorov na Slo-
venski 50 (polovico 1. nadstropja in v celoti
2., 3., 4. in 5. nadstropje).

Orientacijska vrednost del za dvanajst
mesecev znaša 5,000.000 SIT.

3. Merila za izbiro najugodnejših ponud-
nikov za 1. in 2. točko javnega razpisa so:

– reference o dosedanjem uspešnem
opravljanju tovrstnih storitev;

– rok izvedbe storitve;
– druge bonitete.
Pisne ponudbe za vso potrebno doku-

mentacijo in z oznako “Ne odpiraj, ponudba
za javni razpis za izbiro izvajalca, (nasveti
za katero točko javnega razpisa)”, morajo
ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljub-
ljana, Slovenska 50.

4. Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti ne glede na vrsto prenosa te pošilj-
ke do vključno 27. 10. 1997 do 12. ure.

5. Ponudbe po preteku tega roka bo od-
prla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih ponudb, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudnikom.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

7. Ponudbe morajo biti sestavljene loče-
no za vsako točko razpisa posebej, v skladu
s 26. členom zakona o javnih naročilih.

8. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Republike Slovenije.

9. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50 (Velika sejna soba, II. nadstrop-
je), 28. 10. 1997 ob 13. uri. Ta objava velja
kot vabilo.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-4080

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 obrambo, Kardeljeva
ploščad 24–26, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: Renault Trafic 4 x 4

–  13  vozil,  MB  UNIMOG  –  1  vozilo,
IVECO TURBO DAILY – 3 vozila,

avtobus – 1 vozilo, vozilo za prevoz
hrane – 5 vozil, kombi – 4 vozila,

tovorno vozilo – 3 vozila, gasilski avto-
mobil Mercedes Benz 508 D z obračalno
lestvijo – 1 vozilo.

Kraj izpolnitve: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24–26, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 150,000.000
SIT, predviden čas objave 26. 9. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 20. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: 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 27. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Kardeljeva ploščad 24–26,
Ministrstvo za obrambo, prevzemnik Spre-
jemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, tel. 061/171-23-89,
faks 061/131-81-64.

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 28. 10. 1997,
ob 12. uri, na naslovu: MORS, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Ministrstvo za obrambo,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 131-92-82, soba št.
365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa MORS BO
35/97) na račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo, kont. oseba Ivo
Mikluš, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
tel. 061/133-11-11, faks 061/152-13-21.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Tit

Turnšek, minister.

Ob-4081

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 obrambo RS, Kardeljeva
pl. 24–26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
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Navedba vsebine: taktični-zaščitni jo-
piči.

Kraj izpolnitve: Ljubljana, Kardeljeva pl.
24–26.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 50,000.000
SIT, september 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in/ali zaključek 20. 11. 1997.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

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 28. 10. 1997,
ob 14. uri, na naslovu: MORS, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 131-92-82, soba št.
365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa MORS BO
37/97) na račun številka: ŽR
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Lebar Aleš, Kardeljeva ploščad 25, Ljublja-
na, tel. 061/171-28-34.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: do 20. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Tit

Turnšek, minister.

Ob-4082

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 obrambo RS, Kardeljeva
pl. 24–26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obutev, usnjeni artikli,

vezeni čini, kovinski artikli, klobučki in be-
retke za službene in slovesne uniforme.

Kraj izpolnitve: Ljubljana, Kardeljeva pl.
24–26.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 90,000.000
SIT, september 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in/ali zaključek 20. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: 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 27. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

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 28. 10. 1997,
ob 9. uri, na naslovu: MORS, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 131-92-82, soba št.
365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo pol-
nega naslova in št. javnega razpisa MORS
BO 38/97) na račun številka: ŽR
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Čižman Valerija, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana, tel. 061/171-28-33.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: do 20. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Tit

Turnšek, minister.

Ob-4083

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 obrambo RS, Kardeljeva
pl. 24–26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: računalniška strojna

in sistemska programska oprema (speci-
fikacija razvidna iz razpisne dokumenta-
cije).

Kraj izpolnitve: Ljubljana, Kardeljeva pl.
24–26.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: ca.
70,000.000 SIT, 26. 9. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek s sprejemom zakona o proračunu RS za
leto 1997 in zaključek 20. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: 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 27. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Kardeljeva ploščad 24–26,
Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik
sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
pl. 25, 1000 Ljubljana, tel. 061/171-23-89,
faks 061/131-81-64.

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 28. 10. 1997,
ob 11. uri, na naslovu: MORS, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Ministrstvo za obrambo RS
–  uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 131-92-82, soba št.
365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa – MORS
BO 19A/97) na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. osebi
Jurij Bertok in Bojan Koželj, Kardeljeva
ploščad 26, Ljubljana, tel. 061/171-24-11,
faks 061/171-27-01.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: do 20. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Tit

Turnšek, minister.

Ob-4084

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 obrambo RS, Kardeljeva
pl. 24–26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: vojaške knjižice –

22.000 izvodov v slovenskem jeziku.
Kraj izpolnitve: Ljubljana, Kardeljeva

ploščad 24–26.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 12,000.000
SIT, 26. 9. 1997.
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4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek s sprejemom zakona o proračunu RS za
leto 1997 in zaključek 20. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: 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 20. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Kardeljeva ploščad 24–26,
Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik
Sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, tel. 061/171-23-89,
faks 061/131-81-64.

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 21. 10. 1997,
ob 9. uri, na naslovu: MORS, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 131-92-82, soba št.
365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa – MORS
BO 36/97) na račun številka: ŽR
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Tadej Burgar, Kardeljeva ploščad 26, Ljub-
ljana, tel. 061/131-80-62, faks
061/131-80-67.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: do 10. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Tit

Turnšek, minister.

Ob-4085

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 obrambo RS, Kardeljeva
pl. 24–26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: grafični izdelki in

grafične storitve (specifikacija razvidna
iz razpisne dokumentacije)

Kraj izpolnitve: Ljubljana, Kardeljeva pl.
24–26.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 100,000.000
SIT, 26. 9. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek s spre-
jemom zakona o proračunu RS za leto 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 27. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Kardeljeva pl. 24–26, Mini-
strstvo za obrambo RS, prevzemnik spre-
jemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

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 28. 10. 1997,
ob 13. uri, na naslovu: MORS, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 131-92-82, soba št.
365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa – MORS
PUS 6A/97) na račun številka: ŽR
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. oseba
Tomo Graonja, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana, tel. 061/171-20-31, faks
061/152-13-21.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: do 20. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Tit

Turnšek, minister.
Ministrstvo za obrambo

Ob-4091

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS,
št. 59/96) in 18. člena zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina
Rogatec

javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del na
lokalni cesti LC-6260 Rogatec–Žetale

1. Investitor: Občina Rogatec 159.
2. Predmet razpisa
Obnovitvena dela na lokalni cesti

LC-6260 Rogatec–Žetale in sicer:
– strojni izkop nenosilnih tal za sanacijo

globine 50 cm z nakladanjem in odvozom,
dobava in vgrajevanje tampona, fino plani-
ranje in zaklinjanje, zasek in premaz stika,
asfaltiranje sanacij v sistemu  s 5 cm BD v
skupni površini 200 m2,

– naprava asfaltne prevleke (preplasti-
tev) v sistemu 3 cm AB in prebrizg v skupni
površini 7000 m2.

3. Orientacijska vrednost del: 7,000.000
SIT.

4. Predviden rok začetka in dokončanja
del:

– pričetek del: 13. 10. 1997,
– dokončanje del: 17. 10. 1997.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– reference na tovrstnih delih,
– ponudbena cena,
– garancija za kvaliteto del,
– rok izvedbe del.
6. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih

kuvertah, na katerih mora biti oznaka: »Ne
odpiraj – ponudba za obnovitvena dela na
lokalni cesti LC-6260 Rogatec–Žetale«.

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do
ponedeljka, 6. 10. 1997 do 13. ure priporo-
čeno ali oddane osebno na naslov: Občina
Rogatec, Rogatec 159, 3252 Rogatec.

7. Javno odpiranje ponudb, na katero so
vabljeni vsi ponudniki, bo v ponedeljek, 6.
10. 1997 ob 14. uri v prostorih Občine Ro-
gatec.

Pred odpiranjem ponudb morajo pred-
stavniki ponudnikov predložiti pisno poob-
lastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 5 dni od dneva odpiranja
ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu Občine Rogatec, Ro-
gatec 159, pri tajniku Občine Strajn Pavlu,
ki posreduje tudi strokovne informacije.

10. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z zakonom o javnih naročilih. Prav
tako mora biti priložena izjava, da so se
ponudniki seznanili s terenskimi pogoji lo-
kacije cestišča.

Občina Rogatec
Št. 439/97 Ob-4093

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Pomorski muzej »Sergej
Mašera« Piran objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za

izvedbo centralnega ogrevanja v
Pomorskem muzeju »Sergej Mašera«

Piran
1. Naročnik: Pomorski muzej »Sergej

Mašera« Piran, Cankarjevo nabrežje 3, Pi-
ran.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
centralnega ogrevanja v Pomorskem muze-
ju »Sergej Mašera« Piran.

3. Orientacijska vrednost naročila je ca.
6,200.000 SIT.

4. Izvedbeni rok ca. 30 dni po podpisu
pogodbe.

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: Pomorski muzej »Sergej Ma-
šera« Piran, Cankarjevo nabrežje 3, 6330
Piran.
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7. Ponudbe morajo biti dostavljene v za-
pečateni kuverti z označbo »Ne odpiraj, po-
nudba – centralno ogrevanje«.

8. Odpiranje ponudb bo na dan oddaje
ponudb ob 12.30 v prostorih Pomorskega mu-
zeja »Sergej Mašera« 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 Pomorskega muze-
ja »Sergej Mašera« Piran. Potrebne infor-
macije za pripravo ponudbe posreduje Fla-
vij Bonin, tel. 066/746-826.

10. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja sredstev ne sklene po-
godbe. Izvajalec v tem primeru ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.
Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran

Ob-4094

Občina Zreče objavlja na podlagi zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo plazu

1. Naročnik: Občina Zreče, C. na Roglo
13b.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za sanacijo plazu na lokalni cesti L-7121
Gračič–Zlakova.

3. Orientacijska vrednost del znaša
11,500.000 SIT.

4. Predviden pričetek del: 25. 10. 1997.
5. Rok za dokončanje del: 30 dni.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so najugodnejše cene, rok izvedbe,
reference in plačilni pogoji. Ni pogoj, da je
najcenejši ponudnik najugodnejši ponudnik.

Naročnik bo pri odločitvi o najugodnej-
šem ponudniku odločal na podlagi vseh na-
vedenih kriterijev in ne samo na podlagi
ponujene cene.

7. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, referencah, rokih izvedbe, pla-
čilni pogoji in opciji ponudbe.

8. 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.

9. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije na Ob-
čini Zreče, tel. 063/762-971, kontaktna ose-
ba Andrej Furman.

10. Kompletne ponudbe pod oznako: Po-
nudba za sanacijo plazu na lokalni cesti
L-7121 Gračič–Zlakova. »Ne odpiraj«, poš-
ljite v odprti kuverti na naslov: Občina Zre-
če, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.

11. Odpiranje ponudb bo  v sejni sobi
Občine Zreče dne 17. 10. 1997 ob 13. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo poka-
zati pisno pooblastilo za zastopanje.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naš naslov do vključno 16. 10. 1997
do 12. ure.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 7 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Občina Zreče

Ob-4095

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 Zreče, kont. oseba Andrej Fur-
man, C. na Roglo 13b, Zreče, tel.
063/762-971, faks 063/762-498.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija posledic hu-
de zime na lokalni cesti 7116

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v enem mesecu oziroma 30
dneh.

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 reference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje 16. 10. 1997 do 12. ure
na naslov: Občina Zreče, prevzemnik: tajni-
ca župana, C. na Roglo 13b, tel.
063/762-971, faks 063/762-498.

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

6. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 1997
ob 12. uri na naslovu: Občina Zreče, C. na
Roglo 13b v sejni sobi Občine Zreče.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje 7
dni po odpiranju ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri katerem lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Zreče, kont. oseba
Andrej Furman, C. na Roglo 13b, Zreče, tel
063/762-971, faks 063/762-498.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 za 5.000 SIT, način plačila:
s položnico na žiro račun Občine Zreče,
številka: 50720-630-10173.

9. Postopek izbire izvajalca: Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

Jože Košir.
Občina Zreče

Ob-4097

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), zakona o gospodarskih
javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 21.
člena zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93) ter odloka o podelitvi koncesije za
plinifikacijo v Občini Beltinci (Ur. l. RS, št.
32/97), Občina Beltinci, Občinska uprava,
Mladinska ul. 2, Beltinci, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
podelitev koncesije za izgradnjo in
upravljanje omrežja za distribucijo
zemeljskega plina v Občini Beltinci
1. Naročnik: Občina Beltinci.
2. Predmet javnega naročila: podelitev

koncesije za izgradnjo in upravljanje omrež-
ja za distribucijo zemeljskega plina za po-
trebe široke potrošnje in ostale porabnike
plina v Občini Beltinci.

3. Lokacija: celotno območje oziroma
vsa naselja Občine Beltinci.

4. Predvideni rok začetka del: dela na
izgradnji omrežja za distribucijo zemeljske-
ga plina se začnejo takoj po podpisu konce-
sijske pogodbe oziroma takoj po pridobitvi
vseh soglasij in dovoljenj.

5. Obseg in vsebina koncesije: Koncesi-
ja se podeli za dobo 29 let. Doba trajanja
koncesije začne veljati s 1. januarjem leta,
ki sledi letu, v katerem je distribucijska mre-
ža začela delovati. Koncesionar se obvezuje
zgraditi omrežje etapno, v skladu s skupno
izdelanim planom in dinamiko izgradnje, ki
je priloga koncesijske pogodbe. Koncesija
se daje koncesionarju s pogojem:

– da samostojno in na svoje stroške zgra-
di omrežje za distribucijo zemeljskega pli-
na, vključno z vso potrebno dokumentacijo
in odškodninami v času gradnje;

– da zagotovi uporabnikom kontinuira-
no in kvalitetno dobavo zemeljskega plina
iz plinovoda;

– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
mreže za distribucijo plina v skladu z ve-
ljavno zakonodajo, ki velja in se uporablja v
Republiki Sloveniji,

– da po potrebi širi omrežje za distribu-
cijo zemeljskega plina ob upoštevanju dolo-
čil odloka o podelitvi koncesije za plinifi-
kacijo v Občini Beltinci (Ur. l. RS, št.
32/97).

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovna usposobljenost ponudnika za
prevzem razpisane koncesije;

– finančna sposobnost ponudnika za iz-
vedbo projekta z garancijo banke;

– kvaliteta ponujenega sistema;
– stroški individualnih odjemalcev za

priključitev na plinsko omrežje ter oblike
strokovne in finančne pomoči za izgradnjo
priključkov na plinovodno omrežje;

– reference ponudnika s področja pro-
jektiranja, izgradnje in upravljanja plino-
vodnega omrežja,

– rok izgradnje plinovodnega sistema;
– ostale ugodnosti in garancije, ki jih nu-

di ponudnik.
7. Prijava na razpis: Na javni razpis se

lahko prijavijo podjetja registrirana v Re-
publiki Sloveniji. Interesenti morajo poslati
ponudbe v roku 60 dni od objave razpisa v
Uradnem listu RS, do 12. ure na naslov
Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Bel-
tinci.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba –
Podelitev koncesije za plinifikacijo v Obči-
ni Beltinci”.

8. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo
in zakonsko predpisanim postopkom. Poleg
predpisanih elementov mora ponudba vse-
bovati naslednjo dokumentacijo:

– idejni projekt oziroma študijo s prika-
zom predvidenega omrežja in njegovih po-
membnejših sestavnih delov, tehnične reši-
tve ter opredelitev časa in izgradnje upošte-
vajoč predpise in standarde veljavne v Re-
publiki Sloveniji;

– oceno vrednosti celotne oziroma etap-
ne izgradnje naprave ter predvideno ceno,
ki jo plača uporabnik za priključitev na
omrežje;

– finančni plan investicije, vire in načine
financiranja ter program zagotovitve sred-
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stev za izgradnjo omrežja za distribucijo
zemeljskega plina in njihovo upravljanje;

– program in pogoje prodaje plina ter
pogoje in način upravljanja z omrežjem;

– soglasje dobavitelja zemeljskega plina;
– registracijo pravne osebe in boniteta

ponudnika;
– fiksnost ponudbe oziroma cen, garan-

cijski rok.
9. Odpiranje ponudbe bo javno v roku

15 dni po izteku razpisnega roka. O času in
kraju odpiranja ponudb bodo ponudniki pi-
sno obveščeni. Pri odpiranju ponudb mora-
jo imeti prisotni predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje. Upoštevale
se bodo le tiste ponudbe, ki bodo vsebovale
vse pogoje tega razpisa.

10. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki pisno obveščeni v roku 30 dni po odpi-
ranju ponudb.

11. Ponudniki lahko dvignejo osnutek
koncesijske pogodbe in dobijo ostale podat-
ke v zvezi s tem javnim razpisom vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro na Občini Bel-
tinci, Mladinska ul. 2, oziroma po predhod-
ni najavi. Potrebne informacije in razlage
za izdelavo ponudbe posreduje Janez Seni-
ca, dipl. ek. (tel. 069/42-264, faks:
069/42-943).

12. Naročnik si pridržuje pravico, spre-
meniti obseg razpisanega javnega naročila,
ali da ne izbere nobenega ponudnika. Po-
nudnik v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

Občina Beltinci

Ob-4098

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 Osilnica, kont. oseba Sanda Žur-
ga, Osilnica 16, Osilnica, tel. 061/801-517,
faks 061/801-517.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazu na lo-
kalni cesti – sanacija po zimi 1996/1997
skladno s projektom Ozzing, d.o.o., Tr-
bovlje pod št. 220/97.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,433.999 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece in/ali 90 dni.
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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 17. 10. 1997 do 10.
ure, na naslov Občina Osilnica, prevzemnik
Sanda Žurga, Osilnica 16, 1337 Osilnica,
tel. 801-517, faks 801-517.

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 20. 10. 1997,
ob 12. uri  na naslovu: Občina Osilnica,

odpiranje vodi inž. Vladimir Briški, Osilni-
ca 16, tel. 061/801-517, faks 061/801-517.

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: Občina Osilnica, kont. ose-
ba Sanda Žurga, tel. 061/801-517, faks
061/801-517.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 10. 1997, za 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 51300-630-10035 Občina Osilnica.

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: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Kovač, župan Občine Osilnica.
Občina Osilnica

Ob-4099

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: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Brigita Perhavec, Kardoševa 2, Mur-
ska Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861,
soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev otroškega
igrišča pri Soboškem gradu v Murski So-
boti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 16. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Mestna občina Murska Sobo-
ta, prevzemnica Brigita Perhavec, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, tel 069/31-000, faks
21-861, 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 16. 10. 1997,
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Brigita Perha-
vec, Kardoševa 2, Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 25.

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: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Brigita Perhavec, Kardo-

ševa 2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 10. 1997 za 2.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 16. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Slavic, župan.
Občina Murska Sobota

Ob-4100

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,
Tolmih, tel. 065/81-290, faks 065/81-025.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: rekonstrukcija kana-

lizacije z ureditvijo celotne Cankarjeve
ulice v centru Tolmina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 10. 11.
1997 in/ali zaključek 31. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 16. 10. 1997 do 11.
ure, na naslov Komunala Tolmin, Javno
podjetje, 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 Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 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 razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d., kont. oseba Davorin Sovdar,
Poljubinj 89h, Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 1997 za 6.000 SIT.

Način plačila: z virmanom ali na blagaj-
ni, na račun številka: 52030-601-11763.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 26. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Julijan

Šorli.
Javno podjetje Komunala, d.d.,

Tolmin
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Št. 454/97 Ob-4039

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Občina Beltinci objavlja, da v po-
stopku javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev za podelitev koncesije za iz-
gradnjo in upravljanje omrežja za distri-
bucijo zemeljskega plina v Občini Beltin-
ci (objava v Uradnem listu RS, št. 44-45/97,
Ob-3130), nismo prejeli vsaj dveh ponudb,
zato bomo v skladu z 41. členom ZJN javni
razpis ponovili.

Št. 451/97 Ob-4033

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo:

1. Naročnik: Občina Beltinci, občinska
uprava, kont. oseba Stanislav Sraka, Mla-
dinska 2, Beltinci, tel. 069/42-264, faks
069/42-943.

2. Predmet javnega naročila: oprema.
Navedba vsebine: dobava in montaža

notranje opreme v novem prizidku
otroškega vrtca – jaslih v Beltincih

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,950.000 SIT.

4. Roka začetka in dokončanja del:
10. avgust, 31. avgust 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: referen-
ce ponudnikov, druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: po razpisnih pogojih, predvsem
pa ustreznost ponujenega programa za opre-
mo jasli, dodatne ugodnosti, ki jih je nudil
ponudnik ter pozitivne izkušnje z izvajal-
cem pri podobni investiciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb:

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1997 ob 14. uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska 2, Beltinci.

Število prispelih ponudb: 6; najnižja ce-
na pisarne 1,135.980 SIT, igralnice in gar-
derobe 3,272.658 SIT, večnamenski prostor
1,065.330 SIT; najvišja cena pisarne
2,471.714 SIT, igralnice in garderobe
6,088.970 SIT, večnamenski prostor
1,422.300 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 30. 6. 1997, Ur. l. RS, št. 38-39,
Ob-2854.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Jožef Kavaš.

Št. 454/97 Ob-4038

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo:

1. Naročnik: Občina Beltinci, Občinska
uprava, kont. oseba Janez Senica, Mladin-
ska 2, Beltinci, tel. 069/42-264, fax
069/42-943.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava in postavitev
armiranobetonskih montažnih tribun v
športnem parku v Beltincih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 1. sep-
tember, 30. september 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodna
ponudbena cena, reference, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: po razpisnih pogojih, predvsem
pa ponudbena cena in reference ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 8.
1997 ob 14. uri v prostorih občine Beltinci,
Mladinska 2, Beltinci.

Število prispelih ponudb: 2; najnižja ce-
na 25,235.000 SIT; najvišja cena 41,739.748
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, Uradni list RS, št. 47/97,
Ob-3255.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Jožef Kavaš.

Št. 451/97 Ob-3911

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo:

1. Naročnik: Občina Beltinci, Občinska
uprava, kont. oseba Stanislav Sraka, Mla-
dinska 2, Beltinci, tel. 069/42-264, faks
069/42-943.

2. Predmet javnega naročila: gradbena in
montažna dela.

Navedba vsebine: izgradnja primarne-
ga vodovoda Bratonci-Lipovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,600.000 SIT.

4. Roka začetka in dokončanja del:
15. avgust, 30. september 1997 oziroma
30 delovnih dni.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodna
ponudbena cena, reference, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: po razpisnih pogojih, predvsem
pa pozitivne izkušnje z izvajalcem pri po-
dobni investiciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1997 ob 14. uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska 2, Beltinci.

Število prispelih ponudb: 5; najnižja ce-
na ‘duktil’ 1. faza 6,631.758 SIT, 2. faza
15,068.797 SIT, ‘pehd’ 1. faza 6,145.917
SIT, 2. faza 14,505.294 SIT; najvišja cena
‘duktil’ 1. faza 7,917.442 SIT, 2. faza
18,275.984 SIT, ‘pehd’ 1. faza 6,615.256
SIT, 2. faza 15,285.840 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 30. 6. 1997, Ur. l. RS, št. 38-39/97,
Ob-2855.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Jožef Kavaš.

Občina Beltinci

Ob-3977

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 Ruše, kont. oseba Pegan Franc-
ka, Kolodvorska 9, Ruše, tel. 062/661-338,
faks 062/661-395, soba št. 208 e-mail:obci-
na.ruse@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela na
LC Habidov jarek, št. 8813, k.o. Spodnji
Slemen, KS Selnica ob Dravi

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1997 in/ali 30. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference domačih ponudnikov.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. najnižja cena,
2. reference,
3. posebne ugodnosti naročnika (mož-

nost zamika plačila, možnost kreditiranja
naročnika),

4. rok izvajanja.
Pomembnost meril je navedena po pada-

jočem redu pomembnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 29. 8.

1997 ob 12. uri v prostorih samskega doma,
Ul. ruške čete 3, 2342 Ruše.

Naročnik: Občina Ruše, Kolodvorska 9,
Ruše.

Število prispelih ponudb: 3.
Najnižja cena 19,700.565,17 SIT, naj-

višja cena 27,641.590,40 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
čl. ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa 18. 8. 1997, Ur. l. RS, št. 50/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 26. 9. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Občine Ruše, Franc Ladinek.

Občina Ruše

Ob-3988

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 Preddvor, kont. oseba Romana
Šubic, Dvorski trg 10, Preddvor, tel.
064/451-007, faks 064/451-373.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje dnevnih

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Preddvor za šolsko leto 1997/98
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3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 9.
1997 in/ali zaključek 25. 6. 1998.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: javni razpis ni uspel.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 9. 1997
ob 12. uri na naslovu: Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.

Število prispelih ponudb: 1.

Najnižja cena 17,000.000 SIT, najvišja
cena 17,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa 22. 8. 1997, Ob-3547.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Preddvor, župan Miroslav Zadnikar.

Občina Preddvor

Ob-3989

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:   sanacija   plazu
Smrečje

3. Orientacijska   vrednost   naročila:
4,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: oktober 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izvedba del na ključ, reference,
ugodna cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 9. 1997
ob 13. uri na naslovu: Občina Vrhnika, Tr-
žaška c. 1, 1360 Vrhnika.

Število prispelih ponudb: 3.
Najnižja cena 4,752.053,60 SIT, najvišja

cena 6,457.085 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. 8. 1997; Ur. l. RS, št. 50/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 26. 9. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Andrej
Treven, dipl. inž. grad.

Občina Vrhnika

Ob-3990

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: »Komunala« Idrija, p.o., kotn. oseba

Zorko Rustja, dipl. inž. arh., Carla Jakoba 4,
Idrija, tel. 065/71-076, faks 065/72-237.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba vodovoda
Zavratec in Medvedje brdo (gradbena de-
la, montažna dela in inštalacijska dela)

3. Orientacijska vrednost naročila:
72,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek oktober 1997 in/ali
zaključek marec 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference na enakih delih ter po-
nudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 9. 1997
ob 12. uri na naslovu: »Komunala« Idrija,
p.o., Carla Jakoba 4, 5280 Idrija.

Število prispelih ponudb: 4.

Najnižja cena: 42,869.680,40 SIT, naj-
višja cena: 46,345.653 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 8. 8. 1997, Uradni list RS, št. 48–49/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 26. 9. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: direk-
tor: Zorko Rustja, dipl. inž. gr.

Komunala Idrija, p.o.

Št. 29/24-1997 Ob-4003

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Zavod za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
objavlja sklep o izbiri najugodnejšega po-
nudnika za spomeniško varstveno akcijo v
Prešernovem gaju v Kranju za leto 1997.

Izbrana je najugodnejša ponudba Resta-
vratorstvo Leopold Šajn, Podvasca 2, Pri-
stava pri Tržiču.

Vrednost sprejete ponudbe znaša:
3,463.000 SIT.

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju

Št. 013-1/97 Ob-4040

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 Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
Kanal.

2. Predmet javnega naročila: rekon-
strukcija ceste L 5713 Kanal–Kal nad Ka-
nalom, Kanal–Avče, od km 0+550 do km
4+400.

3. Orientacijska vrednost del: 35 mio
SIT.

4. Roki izvedbe: predvideni rok začetka
del 20. 9. 1997 in dokončanja del 10. 11.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodna
cena in optimalno izpolnjevanje ostalih kri-
terijev po razpisnih pogojih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: 8. 9. 1997 ob 9.30 v sejni sobi
Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Ka-
nal; število prispelih ponudb je bilo 4, od
tega 1 ni izpolnjevala zahtev razpisnih po-
gojev; najnižja cena 29,586.480 SIT, naj-
višja cena 35,049.373 SIT.

7. Postopek izbire: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

Datum in številka objave javnega naro-
čila: 18. 8. 1997, (Ur. l. RS, št. 50/97).

Ime in podpis naročnika objave: župan
Zoran Madon.

Datum objave dodelitve naročila: 15. 9.
1997 je bil po sklepu župana izbran kot
najugodnejši SGP Primorje Ajdovščina, p.o.
Ajdovščina za izvajanje razpisanih del, ki
so od veljavnih ponudb ponudili najnižjo
ceno 31,769.851 SIT.

Št. 013-1/97 Ob-4041

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 Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
Kanal.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
primarnega vodovoda naselja Gorenje–
Deskle – vod a1.

3. Orientacijska vrednost del: 12 mio
SIT.

4. Roki izvedbe: predvideni rok začetka
del 20. 9. 1997 in dokončanja del 10. 11.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena in izpolnjevanje ostalih kriterijev po
razpisnih pogojih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: 8. 9. 1997 ob 11.30 v sejni sobi
Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23,  Ka-
nal; število prispelih ponudb je bilo 5, vse
popolne po zahtevah razpisnih pogojev; naj-
nižja cena 9,557.486,10 SIT, najvišja cena
12,174.866 SIT.

7. Postopek izbire: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

Datum in številka objave javnega naro-
čila: 18. 8. 1997, (Ur. l. RS, št. 50/97).

Ime in podpis naročnika objave: župan
Zoran Madon.

Datum objave dodelitve naročila: 15. 9.
1997 je bil po sklepu župana izbran kot
najugodnejši Soča Vodnogospodarsko pod-
jetje, p.o. Kromberk za izvajanje razpisanih
del, ki so ponudili ceno 9,557.486,10 SIT.

Občina Kanal ob Soči

Št. 351-28/97-1 Ob-4042

Občina Gornja Radgona na podlagi 42.
člena zakona o javnih naročilih, objavlja, da
je bil za najugodnejšega ponudnika za izde-
lavo investicijsko projektne dokumenta-
cije za OŠ Apače, s pridobitvijo enotnega
dovoljenja za gradnjo in pripravo razpis-
ne dokumentacije za izvedbo razpisa iz-
gradnje OŠ ter opreme in učil izbran Pro-
jekt MR Inženiring, d.d. Maribor.

Vrednost del znaša 5,957.000 SIT.
Občina Gornja Radgona
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Št. 128/97 Ob-4043

Sklep o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka izbranega na javnem razpisu za izvedbo
raziskave informiranosti in stališč ciljnih
skupin v Sloveniji o Evropski uniji in slo-
venskem približevanju (razpis objavljen v
Uradnem listu RS, 18. julija 1997).

Na predlog komisije za izvedbo javnega
razpisa, ki je 10. septembra 1997 direktorici
Urada vlade za informiranje podala poroči-
lo o ustreznosti in kakovosti ponudb prispe-
lih na javni razpis, sprejemam sklep, da je
najugodnejši ponudnik Fakulteta za družbe-
ne vede – CJMMK in CMO. Urad bo z
najugodnejšim ponudnikom sklenil pogod-
bo najpozneje v 30 dneh po izbiri.

Urad vlade za informiranje

Ob-4044

Ministrstvo za okolje in prostor, Župan-
čičeva 6, Ljubljana, objavlja na podlagi tret-
jega odstavka 42. člena zakona o javnem
naročilu (Ur. l. RS, št. 24/97), sklep o izbiri
najugodnejših ponudnikov javnega razpisa
za sofinanciranje projektov promocije
trajnostnega razvoja z naslednjo vsebi-
no: promocija trajnostnega gospodarje-
nja z vodo.

Na podlagi predloga komisije za javno
odpiranje in vrednotenje ponudb prispelih
na javni razpis za sofinanciranje projektov
promocije trajnostnega razvoja (Ur. l. RS,
št. 48-49), so bili s sklepom ministra izbrani
naslednji ponudniki:

Slovensko društvo za zaščito voda, Ljub-
ljana.

Ponudba št. 1
Projekt: prva mednarodna konferenca

“Environmenta Restoration” – zbornik refe-
ratov.

Odobren znesek: 550.000 SIT.
Ponudba št. 2
Projekt: v produkcijo integrirana zaščita

okolja v kemijski industriji – knjiga.
Odobreni znesek: 200.000 SIT.
Inštitut za ekološke alternative Bohinj.
Projekt: “Prebudimo se v čisto reko”.
Odobreni znesek: 400.000 SIT.
Vitra-Center za uravnotežen razvoj.
Projekt: “Modra vitrina” – tematska šte-

vilka.
Odobreni znesek: 350.000.
Krasoslovno društvo Anthron, Postojna.
Projekt: zbornik 4. mednarodne kraso-

slovne šole.
Odobreni znesek: 350.000 SIT.
Društvo za opazovanje in proučevanje

ptic Slovenije, Ljubljana.
Projekt: “Projekt breguljka” – zloženka.
Odobreni znesek: 100.000 SIT.
Inštitut za trajnostni razvoj, Ljubljana.
Projekt: “Kmetijstvo in voda” – zložen-

ka.
Odobreni znesek: 400.000 SIT.
Društvo Radoživ, Žalec.
Projekt: “Zaščita habitata ribnik Vrbje”

– zloženka.
Odobreni znesek: 400.000 SIT.
Center Harmonija, Ljubljana.
Projekt: “Nespametni bodo žejni” – knji-

ga.
Odobreni znesek: 600.000 SIT.
Metulj – Ekološko društvo, Šmarje Ko-

per.

Projekt: Aquarius – možnost trajnostne-
ga gospodarjenja z vodo na Primorskem –
zloženka – plakat, video posnetki.

Odobreni znesek: 500.000 SIT.
Mednarodni inštitut za potrošniške razi-

skave, Ljubljana.
Projekt: “Varčevanje s pitno vodo in

uporaba deževnice v gospodinjstvu” – bro-
šura.

Odobreni znesek: 300.000 SIT.
Slovenski inštitut za kakovost in mero-

slovje, Ljubljana.
Projekt: “Sistem ravnanja z okoljem –

prispevek industrije” – posebna priloga gla-
sila Slovenskega inštituta za kakovost in
meroslovje.

Odobreni znesek: 300.000 SIT.
ICRO Inštitut za celostni razvoj in oko-

lje, Domžale.
Projekt: “Vodni detektiv” – knjižnica.
Odobreni znesek: 400.000 SIT.
Center ekoloških dejavnosti v Knežjem

mestu, Celje.
Projekt: zbornik mednarodnega eko-

loškega tabora mladih Slivnica 97.
Odobreni znesek: 150.000 SIT.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-4051

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: Mestna občina Murska Sobota, kont.
osebi Viher Jožica, Štihec Anton, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, tel. (069)31-000, faks
21-861, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje krajev-
ne ceste Nemčavci–Markišavci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 koledarskih dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najnižja cena, najugodnejši ostali
razpisni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1997,
ob 13. uri na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena
9,218.088 SIT, najvišja cena 11,002.923,50
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. in 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 8. 1997, št. 47/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 1. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Anton
Slavic, župan.

Ob-4052

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: Mestna občina Murska Sobota, kont.

osebi Viher Jožica, Štihec Anton, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, tel. (069) 31-000, faks
21-861, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev lokalnih
cest v Mestni občini Murska Sobota.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 koledarskih dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, najugodnejši ostali
razpisni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1997,
ob 13.30 na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na 12,469.142 SIT, najvišja cena
12,951.840,06 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. in 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 8. 1997, št. 47/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 1. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Anton
Slavic, župan.

Ob-4053

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: Mestna občina Murska Sobota, kont.
osebi Viher Jožica, Štihec Anton, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, tel. (069) 31-000, faks
21-861, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja kanalizacije
v Ulici ob progi v Murski Soboti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 koledarskih dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, najugodnejši ostali
razpisni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1997,
ob 12. uri na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena
13,857.558,20 SIT, najvišja cena 14,804.190
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. in 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 8. 1997, št. 47/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 1. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Anton
Slavic, župan.

Mestna občina Murska Sobota
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Ob-4054

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 Kobarid, kont. oseba Pavel Ton-
kli, Trg svobode 2, Kobarid, tel. 065/85-371,
faks 065/85-381, e-mail: obcina.kobarid-
@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: večja vzdrževalna de-
la na lokalni cesti L 7506 Kobarid–Logje
(rekonstrukcija in preplastitev)

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1997 in/ali zaključek 10. 11. 1997.

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: cena s plačilnimi pogoji, kvaliteta
doslej opravljenih del za investitorja, uspo-
sobljenost ponudnika za izvedbo del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1997,
ob 13.15 na naslovu: Občina Kobarid, Trg
svobode 2, Kobarid.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 45,811.724 SIT, najvišja cena
47,976.823,40 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. in 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 8. 1997; Ob-3264.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 26. 9. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Pavel
Tonkli.

Občina Kobarid

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Ob-4096

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: 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:   izvedba   gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del ter zu-
nanje ureditve pri gradnji prizidka k vrt-
cu in šoli na Dobrovem.

3. Vrednost   dodeljenega   naročila:
79,961.917 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek 1. 10.
1997 in/ali zaključek 31. 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: najnižja cena in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Brda, kont. oseba Simčič
Tonka, Trg 25. maja 2, Dobrovo.

Št. prispelih ponudb: 4, najnižja cena
79,961.917 SIT, najvišja cena 93,000.000
SIT.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Mužič Franc.

Občina Brda

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

Št. 3156 Ob-4101

V nasprotnem predlogu družbe Živila
Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57, z
dne 19. IX. 1997, Ob-3891, se pri stališču
uprave do nasprotnega predloga pod 0.5.
točko v četrtem odstavku peti stavek beseda
“kvalifikacije” nadomesti s pravilno besedo
“kvantifikacije”, tako da se začetni del
stavka glasi: “Tudi glede nadaljnje kvanti-
fikacije te udeležbe...”, v sedmem stavku
istega stališča uprave pa se zaključne bese-
de stavka “kar pa sodi v statut” nadomestijo
s pravilnimi besedami “kar pa ne sodi v
statut”. Pri stališču uprave k nasprotnemu
predlogu pod 0.6. točko se začetni besedi v
tretjem odstavku drugi stavek “Pripominja
se” pravilno glasita “Pripominja še”.

Živila Kranj, d.d., Naklo

Št. 43/97 Ob-4020

Začasna uprava Jamnice TP, d.d., Preva-
lje vabi delničarje na

1. sejo skupščine
delničarjev Jamnice trgovskega

podjetja, d.d., Prevalje
Začasna uprava sklicuje skupščino dne

28. 10. 1997 ob 11. uri na sedežu družbe,
Trg 40, na Prevaljah.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o iz-

volitvi predsednika skupščine in verifika-
cijske komisije.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.

3. Informacija začasne uprave o poteku
lastninske preobrazbe podjetja.

4. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa uprave: sprejme se spre-
membe statuta v predloženem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1996

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo za leto 1996 na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta.

6. Obravnava in odločanje o sklepu o po-
krivanju za leto 1993, 1994, 1995 in  1996.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog za pokrivanje iz-
gube za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.

7. Ustanovitev sklada lastnic delnic.
Predlog sklepa: ustanovi se sklad lastnih

delnic v višini 10% od vrednosti osnovnega
kapitala iz sredstev rezerv. Sklad ne  more
pridobivati delnic dokler nadzorni svet ne
sprejme pravilnika o delovanju sklada last-
nih delnic.

8. Volitve članov nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet predlaga nasled-

nje kandidate za člane nadzornega sveta:
Alojz Lipnik, Žarko Sajič.

Predlog sklepa: skupščina izvede volitve
članov nadzornega sveta.

9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: za revizorja se imenuje revizorska
hiša Loris iz Dravograda za poslovno leto
1996 in 1997.

10. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta

Predlog sklepa: določijo se nagrade čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

Predsednik 300 DEM v tolarski proti-
vrednosti, člana 200 DEM v tolarski proti-
vrednosti.

Udeležba na skupščini: glasovalno pra-
vico na skupščini bodo imeli delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo na dan 18.
10. 1997.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošto dostavijo
družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje
tri dni pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje.
Ob prihodu se v sprejemni pisarni prijavijo
z osebno izkaznico ali drugim identifikacij-
skim dokumentom ter prevzamejo gradivo
in glasovalne lističe.

Gradivo: gradivo za skupščino sključno
z besedilom predlaganih sprememb statuta
bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu
družbe od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine s
priporočeno pošto pošljejo začasni upravi
utemeljene nasprotne predloge in dopolnil-
ne predloge k dnevnemu redu.

Ponovno zasedanje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se bo po polurnem odmoru po-
novno sestala. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Jamnica
Trgovsko podjetje, d.d.

začasna uprava
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Št. 60/13/97 Ob-4021

Na podlagi določil statuta delniške druž-
be Gostol – Gocom, d.d., uprava družbe
sklicuje

4. sejo skupščine
delničarjev družbe Gostol –Gocom, d.d.,

Nova Gorica, Prvomajska 37,
ki bo v ponedeljek, dne 27. oktobra 1997

ob 15. uri v prostorih podjetja v Novi Gori-
ci, Prvomajska 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev verifikacij-

ske komisije in ugotovitev sklepčnosti.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe

za leto 1996 z revizorskim mnenjem.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo o poslovanju družbe za leto 1996 z
revizorskim mnenjem.

3. Razrešitev uprave
Predlog sklepa: sprejme se sklep kot iz-

haja iz pismenega predloga.
4. Imenovanje začasne uprave
Predlog sklepa: potrdi se predlog za za-

časno upravo kot izhaja iz pisnega predlo-
ga.

5. Obravnava in sprejem sklepa o uskla-
ditvi dejavnosti družbe s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti.

Predlog sklepa: potrdi in sprejme se
uskladitev dejavnosti družbe s standardno
klasifikacijo dejavnosti.

6. Razno
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Gostol–Gocom, d.d., v pisarni taj-
ništva direktorja družbe vsak delovni dan
od dneva seje med 8. in 12. uro.

Gostol Gocom, d.d.
uprava družbe

Ob-4034

Na podlagi 22. člena statuta družbe skli-
cujem

skupščino delničarjev,

ki bo dne 4. novembra 1997 ob 8. uri v
sejni sobi Blagovne borze v Ljubljani, Šmar-
tinska 152.

Na osnovi sklepa nadzornega sveta druž-
be predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev de-
lovnega predsedstva skupščine, imenovanje
notarja in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za
imenovanje organov Skupščine BTC, d.d.

2. Sprememba sklepa skupščine glede
imenovanja revizorja za leto 1997.

Predlog sklepa: namesto revizorja druž-
be Deloitte & Touche, Dunajska 22, Ljub-
ljana, ki je bil imenovan na seji skupščine
29. 4. 1997, se za revizorja družbe za leto
1997 imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 21.

Gradivo za skupščino to je sklep nadzor-
nega sveta družbe, je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartin-
ska 152, II. nadstropje – uprava, tel.
185-13-29, vse delovne dni od 9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, če s pri-
poročenim pismom, ki prispe na sedež druž-
be najkasneje do 30. oktobra 1997 (ker so

od 31. 10. do 2. 11. 1997 dela prosti dnevi),
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeleženci se ob prihodu identi-
ficirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30

minut pred začetkom zasedanja. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine 5. 11. 1997, na istem kraju ob
istem času.

BTC, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Ob-4035

Na podlagi 43. člena statuta delniške
družbe SGP Graditelj, d.d., Kamnik, Mai-
strova ulica 7, začasna uprava sklicuje

1. sejo skupščine
SGP Graditelj, d.d.,

ki bo v torek, dne 28. 10. 1997 ob 14. uri
v dvorani nad kavarno Veronika v Kamni-
ku.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika skupšči-
ne, dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja
in seznanitev z notarjem.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na sklepčna. Izvoli se predsednika skupšči-
ne, dva preštevalca glasov, določi zapisni-
karja. Seji prisostvuje vabljena notarka.

Sejo nadaljuje predsednik skupščine po
objavljenem dnevnem redu.

2. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju podjetja.

3. Sprejem sklepa o zmanjšanju os-
novnega kapitala z umikom delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta.

5. Obravnava letnega poročila o poslo-
vanju za leta 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju za leto 1993, 1994,
1995 in 1996.

6. Obravnava in odločanje o ugotovitvi
in delitvi dobička za leta 1993, 1994, 1995
in 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o ugotovitvi in delitvi dobička za leta 1993,
1994, 1995 in 1996.

7. Obravnava in sprejem sklepa o obli-
kovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o oblikovanju sklada lastnih delnic.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli člane

nadzornega sveta, predstavnike kapitala.
9. Določitev sejnine članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu se iz-

plačuje sejnina v predlagani višini.
10. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za leto 1996 in 1997 se imenuje
revizijska hiša Podboršek, k.d., Ljubljana.

Predlagatelj sklepov pod 8. in 10. točko
je začasni nadzorni svet, ostalih pa skupaj

začasna uprava in začasni nadzorni svet.
Začasni nadzorni svet je oblikoval k 4. in 5.
točki pozitivno mnenje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki oseb-
no ali s priporočeno pošto dostavijo pisno
prijavo in sicer do vključno 24. 10. 1997 in
ki so kot lastniki delnic na ta dan vpisani v
delniško knjigo družbe.

Najavljeni udeleženci se prijavijo za
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem v
predverju dvorane.

Najavljeni udeleženci so dolžni podpisa-
ti seznam prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev in prevzeti glasovalne listi-
če.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta, je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe v
splošno kadrovski službi, vsak delovni dan
od 12. do 14. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim sklepom morajo biti v pisni obliki,
obrazloženi in vloženi v splošno kadrovsko
službo v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se razglasi polurni odmor, po ka-
terem se skupščina vnovič sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala (drugi sklic).

SGP Graditelj, d.d., Kamnik
začasna uprava

Št. 100/374016 Ob-4036

Na zahtevo delničarjev Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Kmečki sklad 1, d.d.,
Ljubljana, Kmečki sklad 2, d.d., Ljubljana
in Kmečka družba, d.d., Ljubljana, katerih
skupni deleži presegajo dvajsetino osnov-
nega kapitala družbe, v skladu z 284. čle-
nom zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94) objavljamo sklic

 skupščine
 družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.,

Dunajska 107, Ljubljana,

ki bo dne 28. 10. 1997 ob 13. uri na
sedežu družbe Dunajska 107 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli odvetnik Zmago Marovt, ime-
nuje se preštevalce glasov: Martino Hozjan
in Estelo Cetin Turk.

2. Informacija uprave v zvezi z odpokli-
cem in ponovnim imenovanjem uprave, ter
informacija o tekočem poslovanju.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
uprave o odpoklicu in ponovnem imenova-
nju uprave ter informacijo o tekočem poslo-
vanju družbe.

3. Razveljavitev dosedanjega in sprejem
novega akta o izvolitvi nadzornega sveta
Poslovnega sistema Mercator, d.d.

Predlog sklepa: razveljavi se akt o izvo-
litvi nadzornega sveta, sprejet na skupščini
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23. 11. 1995 – 8. točka dnevnega reda pod
prvič, in sprejme se akt o izvolitvi nadzor-
nega sveta kot sledi:

Nadzorni svet Poslovnega sistema Mer-
cator, d.d. šteje 14 članov, od katerih 7 čla-
nov, ki zastopajo interese delničarjev, voli
skupščina. Ostalih 7 članov izvoli svet de-
lavcev v skladu z zakonom o sodelovanju
delavcev pri upravljanju in o tem obvesti
skupščino.

4. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se vseh 8 čla-

nov nadzornega sveta, izvoljenih na skupšči-
ni 23. 11. 1995 – 8. točka dnevnega reda
pod drugič in sicer: Miran Goslar, Krešo
Puharič, Vojko Čok, Zoran Jankovič, Janez
Prijatelj, Niko Toš, Ivan Turk, Stane Va-
lant.

5. Izvolitev članov novega nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: izvoli se 7 članov nad-
zornega sveta v predlagani sestavi, in sicer:
Anton Kožar, Niko Trošt, Marko Prijatelj,
Zoran Jankovič, Matjaž Gantar, Milan Ge-
rič, Stane Valant.

6. Pobude in vprašanja delničarjev.

Besedilo predlogov sklepov je dostopno
vsem delničarjem in je na vpogled na sede-
žu družbe, v tajništvu uprave.

V primeru, če se ob prvem sklicu ne
doseže sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine ob 14. uri na sedežu družbe. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Ob-4037

Novograd, d.d., Podbevškova 12, Novo
mesto, sklicuje

4. redno skupščino družbe,

ki bo v četrtek, 30. 10. 1997 ob 13. uri v
dvorani Območne organizacije sindikata,
Cvelbarjeva 3, Novo mesto.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ter:
a) izvolitev verifikacijske komisije (dva

preštevalca glasov),
b) ugotovitev udeležbe in sklepčnosti,
c)imenovanje notarja za sestavo zapisni-

ka,
d) izvolitev predsednika skupščine,
e) sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: volijo se predlagani de-

lovni organi, notar v vlogi zapisnikarja in
potrdi se predlagani dnevni red.

2. Obravnava revidiranega poslovnega
poročila družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-
dirano poročilo in mnenje nadzornega sveta
o rezultatih poslovanja v letu 1996 v predla-
gani obliki.

3. Obravnava poslovnega plana družbe
za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pos-
lovni plan družbe za leto 1997, v predlagani
obliki.

4. Obravnava Strateškega plana družbe
od 1997 do 2001 leta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme Stra-
teški plan družbe za obdobje od 1997 do

2001 leta, v predlagani obliki.
5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizijska družba.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta

družbe.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi raz-
log odstopa in razreši člana nadzornega sve-
ta družbe.

7. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave imenuje člana nadzornega sveta
družbe.

8. Dopolnitvi statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dopolnitvi statuta družbe.
9. Določitev sejnine članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi novo

višino sejnine za člane nadzornega sveta.
10. Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za predlagani dnevni red

skupščine je ne vpogled na sedežu družbe,
Podbevškova 12, Novo mesto, od 1. 10.
1997 dalje med 12. in 14. uro.

Delničarji lahko do 10. 10. 1997, pri
družbi pisno predlagajo dopolnitev dnevne-
ga reda ali nasprotne predloge.

Delničar ali pooblaščenec, lahko na
skupščini glasuje le, če je udeležbo na
skupščini prijavil upravi družbe tri dni pred
pričetkom skupščine. Zastopnik se mora iz-
kazati s pisnim pooblastilom.

Novograd, d.d., Novo mesto
uprava družbe

Ob-4070

Na podlagi 21. člena statuta delniške
družbe sklicujem

5. skupščino
Merkur – trgovina in storitve, d.d.,

Kranj, Koroška cesta 1,
ki bo 29. 10. 1997 ob 12. uri v konfe-

renčni dvorani poslovne stavbe Merkur v
Naklem, Cesta na Okroglo 7, VI. nadstrop-
je, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev in izvolitev organov
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika ter imenuje tri člane verifikacijske
komisije, zapisnikarja in notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Spremembe statuta Merkur, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta Merkur, d.d.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta –

predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče čla-

na nadzornega sveta – predstavnika delni-
čarjev.

5. Izvolitev dveh članov nadzornega sve-
ta – predstavnikov delničarjev in seznanitev
skupščine z novim članom nadzornega sve-
ta – predstavnikom delavcev.

Predlog sklepa: za čas do konca mandat-
nega obdobja 1994/98 skupščina izvoli dva
člana nadzornega sveta – predstavnika del-
ničarjev.

Skupščino se seznani z novim članom
nadzornega sveta – predstavnikom delav-
cev.

Gradivo
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem, ki imajo 5000 ali več
delnic bomo gradivo, skupaj s predlogom
sprememb statuta, poslali po pošti, drugim
pa je na vpogled na sedežu družbe v tajniš-
tvu poslovodstva, v Kranju, Koroška cesta
1, I. nadstropje, vse delovne dni od 29. 9. do
29. 10. 1997 od 9. do 11. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, če najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine pisno prijavijo upravi druž-
be svojo udeležbo; pooblaščenci morajo s
prijavo za udeležbo poslati tudi pooblastilo.
Udeležba na skupščini je pogojena s predlo-
žitvijo potrdila o delnicah pri vstopu v sejno
sobo. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda

je javno. Sklepe sprejmejo delničarji navad-
nih delnic oznake A, B, C in G z navadno
večino oddanih glasov, razen sklepa pod 3.
točko dnevnega reda, ki ga sprejmejo s tri-
četrtinsko večino pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala in sklepa pod 4. točko
dnevnega reda, ki ga sprejmejo s tričetrin-
sko večino oddanih glasov. Vsi delničarji
navadnih delnic oznake A, B, C in G imajo
619.844 glasov. Glasovanje je osebno, po
pooblaščencu ali zastopniku na skupščini,
na podlagi glasovalnega lističa, ki ga prej-
me delničar ob vstopu v sejno sobo, kjer
zaseda skupščina. Pooblastilo mora biti pi-
sno, z navedbo podatkov, kot to določata
zakon in poslovnik o delu skupščine.

Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, to je 29.
10. 1997 ob 13. uri v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Merkur – trgovina in storitve, d.d.,
Kranj

generalni direktor – predsednik uprave

Št. 17768 Ob-4071

Na podlagi 13.03. točke statuta delniške
družbe Petrol, slovenska naftna družba d.d.,
uprava družbe Petrol d.d., Dunajska 50,
Ljubljana vabi delničarje na

2. zasedanje skupščine
delniške družbe Petrol, slovenska naftna

družba d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, 21. novembra 1997, ob

10. uri v dvorani Smelta, Dunajska 160 v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Leonardo F. Peklar, za pre-
števalca glasov se imenujeta Matjaž Logar
in Matjaž Košir.

3. Seznanitev skupščine z dnevnim re-
dom.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
dnevnim redom.
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4. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi statuta delniške družbe Petrol, slo-
venska naftna družba d.d., Ljubljana

Predlog sklepa:
01. Spremeni se točka 02.01. statuta

družbe, tako da se točka glasi:

02.01. Firma družbe je: PETROL, Slo-
venska naftna družba, d.d., Ljubljana.

02. Spremeni se točka 12.02. statuta
družbe, tako da se točka glasi:

12.02. Šest članov nadzornega sveta
po prejšnji točki tega statuta so predstavniki
delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev.

Določba o številu in sestavi članov
nadzornega sveta velja, dokler je v veljavi
zakon o sodelovanju delavcev pri upravlja-
nju, ki predpisuje tako paritetno sestavo.

03. Spremeni se točka 12.07. statuta
družbe, tako da se točka glasi:

12.07. Nadzorni svet je sklepčen, če je
na seji navzočih najmanj dve tretjini članov
nadzornega sveta.

Nadzorni svet sprejema odločitve z ve-
čino oddanih glasov prisotnih članov.

V primeru neodločenega izida glasova-
nja je odločujoč glas predsednika nadzorne-
ga sveta.

04. Spremeni se točka 13.04. statuta
družbe, tako da se točka glasi:

13.04. Uprava skliče zasedanje skupšči-
ne delničarjev družbe mesec dni pred zase-
danjem z objavo v Uradnem listu RS. Da-
tum objave v Uradnem listu Republike Slo-
venije velja za uradni datum sklica zaseda-
nja skupščine, od katerega tečejo roki,
določeni z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

Sklic zasedanja skupščine delničarjev
družbe lahko uprava objavi tudi v dnevnem
časopisu.

V primerih, določenih z zakonom, pa se
zasedanje skupščine delničarjev skliče s pi-
snim vabilom vsem delničarjem družbe. V
vabilu se navede dnevni red ter kraj in čas
zasedanja skupščine.

Dnevni red zasedanja skupščine s pred-
logi sklepov se ob sklicu obvezno objavi.

05. Spremeni se točka 15.01. statuta
družbe, tako da se točka glasi:

15.01. Družba objavlja sporočila, name-
njena delničarjem, v Uradnem listu Repub-
like Slovenije.

Uprava družbe lahko posamezna sporo-
čila delničarjem družbe objavlja tudi v dnev-
nem časopisu, vendar taka objava nima učin-
ka uradne objave po prejšnjem odstavku te-
ga člena.

5. Seznanitev skupščine delničarjev
družbe z dodatno imenovanima članoma
nadzornega sveta - predstavnikoma zapo-
slenih v družbi Petrol, d.d.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
imenovanjem Silvana Simčiča in Bogomila
Batagelja, dodatno imenovanima članoma
nadzornega sveta družbe Petrol, d.d., kot
predstavnikoma zaposlenih v družbi.

6. Sprejem letnega poročila uprave druž-
be o poslovanju družbe Petrol, slovenska
naftna družba d.d., Ljubljana za leto 1996 z
mnenjem revizorja

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave družbe o poslovanju družbe Pe-
trol, slovenska naftna družba d.d., Ljublja-

na v poslovnem letu 1996 skupaj z revizor-
skim mnenjem.

7. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička družbe Petrol, slovenska naftna
družba d.d., Ljubljana za leto 1996

Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček
družbe za poslovno leto 1996 v znesku
2.005,118.848 SIT se razporedi na dan 1. 1.
1997:

01. 417,260.200 SIT se izplača delničar-
jem v obliki dividend, v znesku 200 SIT
bruto na delnico.

02. 33,675.748 SIT se razporedi na:
– 19,874.214 SIT članom začasne uprave

družbe kot udeležbo na dobičku družbe, iz-
plačljivo v delnicah družbe po povprečni
ponderirani vrednosti delnice od 5. 5. 1997
do dneva sklica zasedanja skupščine družbe;

– 13,801.534 SIT članom začasnega nad-
zornega sveta kot udeležbo na dobičku
družbe, izplačljivo v delnicah družbe po
povprečni ponderirani vrednosti delnice od
5. 5. 1997 do dneva sklica zasedanja skup-
ščine družbe;

03. 1.554,182.900 SIT ostaja nerazpore-
jenih.

Družba bo izplačala dividende v navede-
ni višini po stanju na dan 1. 1. 1997 najka-
sneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini. Družba bo izplačala dividende
delničarjem, vpisanim v centralnem regi-
stru pri KDD na dan 11. 11. 1997, na način,
določen s sklepom uprave družbe.

8. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja družbe za revidiranje po-
slovanja in izkazov družbe za leto 1998

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za poslovno leto 1998 za
revidiranje poslovnih izkazov imenuje revi-
zijsko družbo Coopers & Lybrand d.d. iz
Ljubljane.

Na podlagi 292. člena ZGD bo zasedanje
2. skupščine delniške družbe Petrol, sloven-
ska naftna družba d.d., Ljubljana, spremljal
notar Vojko Pintar.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini ima-
jo le delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo najkasneje 10 dni pred dnem
sklicane skupščine v informacijski pisarni na
sedežu družbe osebno ali preko pooblaščen-
ca shranili potrdila o delnicah in s tem prija-
vili svojo udeležbo na skupščini.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino, vključno
s spremembami in dopolnitvami statuta, je
delničarjem na vpogled v informacijski pi-
sarni na sedežu družbe od 29. septembra do
11. novembra 1997, in sicer vsak delovni
dan od 10. do 13. ure, kjer bodo prejeli tudi
potrdila o lastništvu delnic.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 12. uri. V tem pri-

meru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Petrol, slovenska naftna družba,
d.d., Ljubljana

predsednik uprave

Ob-4022

Na podlagi 288. člena zakona o gospo-
darskih družbah sporoča začasna uprava
družbe Mlekarna Ptuj, d.d., delničarjem

nasprotne predloge
1. Vložile so jih odvetnik Zmago Marovt

iz Ljubljane, kot pooblaščenec Mlekarske
zadruge Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj in
Kmetijska zadruga Ormož na dnevni red za
1. sejo skupščine Mlekarne Ptuj, d.d., ki bo
6. 10. 1997.

Nasprotni predlogi so naslednji:
Na dnevni red se za 1. sejo skupščine del-

niške družbe Mlekarne Ptuj, d.d., naj uvrsti
dodatna točka in sicer tako, da se doda nova 4.
točka dnevnega reda, ki se glasi: 4. sprejem in
potrditev letnega poročila za leto 1996.

Dosedanja 4. točka dnevnega reda postane
5. točka, dosedanja 5. točka postane 6. točka,
dosedanja 6. točka postane 7. točka, doseda-
nja 7. točka postane 8. točka dnevnega reda.

Obrazložitev:
Mlekarska zadruga Ptuj, Kmetijska za-

druga Ptuj in Kmetijska zadruga Ormož kot
53,50% lastniki osnovnega kapitala Mlekar-
ne Ptuj menimo, da so informacije o finanč-
nem položaju delniške družbe razvidne iz
bilance stanja. Iz bilance uspeha pa lahko
delničarji dobijo podatke o gospodarski us-
pešnosti delniške družbe, zato zahtevamo,
da se na dnevni red uvrsti dodatna točka
dnevnega reda, pri kateri se bo obravnavalo
letno poročilo družbe. Neuvrstitev tako po-
membne točke dnevnega reda na sejo
skupščine bi družbi lahko povzročilo tudi
škodo, saj bi za obravnavo te točke morala
sklicati novo skupščino.

Mneneje začasnega nadzornega sveta:
Začarani nadzorni svet predlaga, da del-

ničarji glasujejo za navedeno razširitev
dnevnega reda skupščine, ki jo je začasna
uprava na predlog začasnega nadzornega
sveta predlagala.

2. Vložili so ga notranji delničarji Mle-
karne Ptuj, d.d. in sicer k 4. točki dnevnega
reda.

Njihov nasprotni predlog k imenovanju
člana nadzornega sveta je, da se za člana nad-
zornega sveta, kot zastopnika interesov kapi-
tala notranjih delničarjev izvoli Bojana Zav-
ca, stanujočega na Ptuju, Ob železnici 12/a.

Obrazložitev:
Zbor notranjih delničarjev Mlekarna

Ptuj, d.d., je na zboru dne 11. 9. 1997 posta-
vil zahtevo, da se z imenovanjem člana nad-
zornega sveta iz vrst zastopnikov interesov
kapitala notranjih delničarjev, ki predstav-
lja 36,7% delež v celotnem kapitalu, izvoli
Zavec Bojan za člana nadzornega sveta in
sicer namesto predlaganega Šalamun Anto-
na, z utemeljitvijo, da je Kmetijska zadruga
Ormož zastopana s 4,6% deležem v celot-
nem kapitalu.

Mnenje začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta:

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da delničarji glasujejo za nasprot-
ni predlog in predlaga izvolitve novega člana
nadzornega sveta po predlogu predlagateljev.

Mlekarna Ptuj, d.d.
začasna uprava družbe
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Razne objave

Popravek

V javni dražbi za prodajo nepremičnine,
Krajevne skupnosti Vodovodni stolp, Be-
gunjska 10, Kranj, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 57/97 z dne 19. 10. 1997 se 11.
točka popravi in pravilni glasi:

11. Javna dražba bo potekala v pone-
deljek, 6. 10. 1997 ob 16. uri v prostorih
Krajevne skupnosti Vodovodni stolp, Be-
gunjska 10, Kranj.

Uredništvo

Ob-4102

Na podlagi prvega odstavka 9. člena za-
kona o zagotovitvi sredstev za potrebe RS v
obdobju začasnega financiranja v letu 1997
(Uradni list RS, št. 31/97), zakona o merilih
in postopku za dajanje poroštev Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96),
sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 10.
7. 1997 o določitvi kvote za dajanje poro-
štev Republike Slovenije, Minstrstvo za kul-
turo, Cankarjeva 5, Ljubljana, objavlja na-
slednji

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike

Slovenije za posojilne obveznosti
pravnih oseb, ki so registrirane kot javni
zavodi, v obdobju od 1. 7. 1997 do 30. 9.

1997
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sprejemanje prošenj

za izdajo poroštev Republike Slovenije za
posojilne obveznosti pravnih oseb, ki so re-
gistrirane kot javni zavodi na območju Re-
publike Slovenije, v obdobju do 1. 7. 1997
do 30. 9. 1997.

Višina poroštvenega potenciala za po-
roštva javnih zavodov znaša 500,000.000
SIT.

Ministrstvo za kulturo bo poleg predpi-
sanih meril, ki jih določa zakon o merilih in
postopku za dajanje poroštev Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96) zahte-
vala izpolnjevanje še naslednjih pogojev:

– poroštvo bo namenjeno prvenstveno
podpori projektov kulturnega in splošnoizo-
braževalnega pomena ter programov na po-
dročju narodovega kulturnega bogastva,

– za poroštvo ne morejo kandidirati prav-
ne osebe, ki imajo neporavnane obveznosti
do države, kar so dolžne dokazati s potrdili
pristojnega davčnega in carinskega organa.

II. Pogoji razpisa
1. Posamezno poroštvo se lahko izda naj-

več do višine 100% neporavnane obvezno-
sti iz kreditne pogodbe, ki je banka (kredi-
todajalec) ni mogla izterjati na noben drug
zakonit način.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktiv-
nosti, pri katerih kreditojemalec lahko do-
kazuje, da bo kredit uporabljen v skladu s
prvo alineo pogojev razpisa (točka I).

3. Kreditojemalec je z banko dolžan skle-
niti kreditno pogodbo, katere pogoji ne sme-

jo odstopati od najbolj ugodnih kreditnih
pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita
veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:

–  pisno izjavo, da je kreditojemalec po
stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki
jo predpisuje Banka Slovenije;

– poročilo o vseh bilnačnih in izvenbi-
lančnih terjatvah in obveznostih kreditoje-
malca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroš-
tvene izjave, razdeljenih po ročnosti (krat-
koročne, dolgoročne);

– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ljubljana;

– dokazilo, da zoper kreditojemalca niso
podani razlogi za uvedbo stečajnega postop-
ka;

– kreditno pogodbo in pogodbo s kredi-
tojemalcem o ustreznem zavarovanju celot-
nega zneska terjatve (cesija terjatev, ipd.).

5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo
za izdajo poroštva Republike Slovenije
predložiti poslovno poročilo za leto 1995 in
1996, (oboje skupaj z bilancami stanja in
uspeha) in poslovni načrt za leto 1997.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je kreditodaja-
lec dolžan predložiti študijo upravičenosti
investicije.

7. Republika Slovenija oziroma pristoj-
no ministrstvo lahko zahteva od prosilca
dodatne podatke in informacije.

III. Pogoji poroštva

1. Poroštvo bo dano za obveznost z dos-
pelostjo do sedmih let;

2. Poslovna banka ponudi kreditojemal-
cu kredit obrestovan po obrestni meri, ki je
praviloma:

– za kratkoročne kredite nižja od TOM +
8%;

– za dolgoročne kredite nižja od TOM +
10%.

Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo v skladu z Navodi-
lom o postopku za plačilo provizije za po-
roštva, ki jih Republika Slovenija izdaja po
zakonu o merilih in postopku za dajanje
poroštev (Ur. l. RS, št. 15/96), ki določa
višino in način plačila provizije.

IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS bodo imele pravne osebe, ki:

1. prednost pri izbiri bodo imeli javni
zavodi, ki vsaj tretjino prihodkov ustvarjajo
z lastno dejavnostjo oziroma javni zavodi,
ki bodo lahko ponudniki kvalitetnejšo obli-
ko zavarovanja kredita;

2. prednost pri dodeljevanju poroštev bo-
do imele pravne osebe, ki bodo priložile
programe s področja kulture, splošnega izo-
braževanja in bodo zajele večji obseg popu-
lacije (uporaba masovnih medijev) in so po
raziskavah javnega mnenja najbolj zanimi-
vi;

3. ki so imele v preteklosti uničena de-
lovna sredstva zaradi vzrokov izven obsega
poslovanja;

4. katerih programi upoštevajo usmeri-
tve politike na področju splošnega izobra-
ževanja (miselnosti) in v skladu s pogodbo
evropske skupnosti (TEU);

5. katerih sanacijski program z opredeli-
tvijo investicij v osnovna in obratna sredst-
va izkazuje razvojno naravnanost programa
(predvsem pa uvajanje novih tehnologij,
inovacij, povezovanje z zunanjim svetom,
večanja konkurenčne sposobnosti (marke-
tinški pristop in učinkovitim sistemom or-
ganizacije), ki se dokazuje s strokovnim
mnenjem pristojnih ministrstev;

6. katerih kreditna razmerja so vezana
na predčasno vračilo obveznosti (komitenti
bivše Komercialne banke Triglav, d.d.,
Ljubljana v stečaju).

V. Realizacija poroštva

Poslovna banka lahko zahteva od poroka
izpolnitev poroštvene obveznosti le v pri-
meru, ko se banka ni mogla poplačati iz
zavarovanja na podlagi pogodbe s posojilo-
jemalcem o zavarovanju vrnitve obveznosti
iz posojila. Banka mora izkoristiti vse za-
konske možnosti za izterjavo dolga oziroma
za poplačilo iz zavarovane terjatve.

Upnik lahko uveljavlja pravico do izpol-
nitve poroštvene obveznosti Republike Slo-
venije, če je s pisnim obvestilom, da dolž-
nik svoje obveznosti ni izpolnil (v skladu s
7. členom zakona o merilih in postopku za
dajanje poroštev Republike Slovenije, Ur. l.
RS, št. 21/95 in 18/96), preprečil ugasnitev
porokove obveznosti in če je iz dokumenta-
cije razvidno, da je izkoristil vse zakonite
možnosti za izterjavo dolga od dolžnika, pa
se kljub temu ni mogel poplačati.

VI. Pooblaščena organizacija, ki bo pre-
verjala boniteto prosilcev in kvaliteto zava-
rovanj

V skladu s 5. in 12. členom zakona o
merilih in postopku za dajanje poroštev Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96) bo pred izbiro prijav na javni razpis
dala mnenje o boniteti udeležencev in kva-
liteti ponujenih zavarovanj pooblaščena or-
ganizacija: Slovenska izvozna družba, d.d.,
Ljubljana

VII. Roki prijave

Rok prijave je odprt do 30. 9. 1997. Vlo-
ge morajo biti poslane po pošti ali predane v
vložišču Ministrstva za kulturo, Cankarjeva
5, Ljubljana v zaprti ovojnici z imenom in
naslovom podjetja ter oznako »Ne odpiraj,
Prijava na razpis – Javni razpis za pridobi-
vanje poroštev Republike Slovenije.

Javno odpiranje prejetih prijav bo 1. 10.
1997 ob 12. uri v sejni sobi Ministrstva za
kulturo.

VIII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:

– prijava,

– ime in naslov prosilca (identifikacij-
ska oznaka, matična številka),

– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev.

IX. Izbor prijav

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45. dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Ministrstvu za kulturo, tel.
061/178-59-32, pri Miranu Zupanu.

Ministrstvo za kulturo
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Št. 399/97 Ob-4019

Na podlagi sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Češke Republi-
ke o znanstvenem in tehnološkem sodelo-
vanju, objavljen v (Ur. l. RS, št. 8/96) Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana, objav-
lja

javni razpis
za izbiro predlogov

znanstveno-raziskovalnih projektov
v okviru slovensko-češkega

znanstvenega sodelovanja v letih 1998 in
1999

1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
a) sofinanciranje medsebojnih obiskov

(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
čeških raziskovalcev, ki izvajajo skupne ra-
ziskovalne projekte in sicer: krajši obiski
do 12 dni in daljši obiski od 1–3 mesecev;

b) sofinanciranje obiskov za pripravo
projektov (do 6 dni).

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacio-
nalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS,
št. 8/95), ali odobrene mednarodne projek-
te.

4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti, obiski za pripravo pro-
jektov pa se bodo izvajali v letu 1998.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je februar 1998.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 7,000.000 SIT.

7. Prijava na razpis v angleškem jeziku
mora vsebovati naslednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,

– podatke o slovenskem in češkem no-
silcu projekta,

– podatke o drugih sodelujočih razisko-
valcih,

– načrt obiskov slovenskih in čeških ra-
ziskovalcev za 2 leti,

– kratke življenjepise slovenskega in
češkega nosilca projekta ter sodelujočih ra-
ziskovalcev z najpomembnejšimi publika-
cijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,

– opis projekta.

8. Češki partner mora prav tako oddati
prijavo na svojem pristojnem ministrstvu
(Ministrstvo za izobraževanje, mladino in
šport).

9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Sloven-
ska 50, tel. 13-11-107 (kontaktna oseba: Sla-
vi Krušič).

10. Merila za izbiro so:

– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,

– pomembnosti projekta v mednarodnih
okvirih,

– da imajo končnega naročnika.

11. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo
in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis v okviru slovensko-češkega znanstve-
nega sodelovanja 1998-1999”, morajo po-
nudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na na-
slov: Slavi Krušič, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljublja-
na, Slovenija.

12. Ponudbe morajo prispeti na naslov iz
11. točke tega razpisa do vključno 1. de-
cembra 1997 do 12. ure.

13. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50, Ljubljana (sejna soba), dne 2. de-
cembra 1997 ob 10. uri.

14. Ponudbe bo odprla komisija za odpi-
ranje in ocenjevanje ponudb. Nepravoča-
snih in nepravilno opremljenih ponudb ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

15. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
60 dneh od dneva odpiranja ponudb.

16. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Slavi Krušič.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 266-28/97 Ob-3974

 Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije objavlja za projekt mejni prehod
Jezersko vabilo k sodelovanju v

razpisu
za novogradnjo objektov na mejnem

prehodu Jezersko na
avstrijsko-slovenski meji

Projekt financira Evropska unija s sred-
stvi Phare v okviru Programa prekomejnega
sodelovanja in Republika Slovenija z lastni-
mi sredstvi. Na razpis se lahko enakopravno
prijavijo vse fizične in pravne osebe iz dr-
žav članic Evropske unije ali iz dežel ko-
ristnic programa Phare, in iz teh dežel mo-
rajo izvirati tudi materiali in oprema, ki se
bodo vgrajevali ter storitve, ki se bodo  iz-
vajale po sklenitvi pogodbe.

1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca

gradbenih obrtniških in instalacijskih del na
mejnem prehodu Jezersko za izgradnjo:

– kontrolnega objekta s prostori za delo-
vanje službe carine in policije,

– nadstrešnica nad objektom in ce-
stiščem,

– kontrolne kabine na otoku v sredini
cestišča ter

– pripadajoče arhitekonske, komunalne
in prometne ureditve.

Ocenjena vrednost del znaša
140,000.000 SIT (770.000 ECU). Dela se
bodo pričela izvajati takoj po podpisu po-
godbe in morajo biti zaključena v roku naj-
več 11 mesecev.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v letu 1996
v višini 1,000.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj enem projektu v zad-
njih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisano do-

kumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
50.000 SIT na žiro račun št.
51530-601-13474 ali v protivrednosti v kon-
vertibilni valuti, na devizni bančni račun št.
26199/8 pri Gorenjski Banki SWIFT :
GORE SI.2X s pripisom “Za razpisno doku-
mentacijo”. Razpisno dokumentacijo bo mo-
goče prevzeti s predložitvijo dokazil o vpla-
čilu. V licitacijskem postopku bodo upošte-
vani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali
razpisno dokumentacijo. Vsak ponudnik
mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bač-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 2%
od ponudnikove ponudbene cene v sloven-
skih tolarjih ali v protivrednosti v konverti-
bilni valuti.

3. Oddajanje ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene do tor-

ka 11. 11. 1997, do 11. ure po lokalnem
času na naslov: Servis skupnih služb vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, Slovenija. Odpiranje ponudb se
bo vršilo isti dan po oddaji ponudb ob 13. uri
po lokalnem času na istem naslovu. Odpira-
nja se lahko udeleži en predstavnik ponud-
nika s pooblastilom. Odpiranje ponudb bo
potekalo v skladu s pravili Phare.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom na spodnjem naslovu od 26. 9.
1997 do 31. 10. 1997, vsak ponedeljek, to-
rek in petek med 7. in 10. uro po lokalnem
času.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
na podrobnejša pojasnila ali pregledajo pro-
jektno dokumentacijo za projekt pri Zdrav-
ku Noču na naslednjem naslovu: Dominvest
Jesenice, p.o., Pod gozdom 2, 4270 Jeseni-
ce, Slovenija, tel. 064/81-045, faks
064/84-155.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

For the project Crossing Border Jezer-
sko (SL – 9505.03.01) Joint Government
Services of the Republic of Slovenia issues
this

Invitation to Tender for new
Construction of a Building at the Border

Crossing Jezersko on the
Austrian-Slovenian Border

Project is confinanced with Europeans
Unions Phare funds in frame of the
Cross-Border Cooperation Programme and
with Slovene funds of the Republic Slove-
nia. Participation is open onequal terms to
all natural and legal persons from member
states of European Union and on benefi-
ciary of the Phare programme from Central
and Eastern Europe. Supplies and services
offered must originate from the above sta-
tes.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for se-

lection of supplier of construction, craft-
smen and installation works on Border Cros-
sing Jezersko for the following:
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– control building, including office pre-
mises fot customs and police,

– projecting roof over the building and
the roadway,

– check-point cabins on the island in the
middle of the roadway,

– appertaining architectonic, sewage sys-
tem and trafic arrangement.

The estimated value for the works tende-
red is 770.000 ECU (140,000.000 SIT). The
works should start immediately after sing-
ning the contract, while the works should be
finalized in the period of 11 months.

Tenders for the construction work should
be submitted only by firms meeting the mi-
nimal criteria including but not limited to:

– annual turnover in construction works
of the year 1996 of 1,000.000 ECU,

– succesful experience as the prime con-
tractor in construction of at least one pro-
ject of a nature and complexity comparable
to the tendered works during the last three
years.

2. Tender dossier
Tender dossier may be obtained the

adress bellow upon payment of a nonrefun-
dable fee of 50.000 SIT (Slovenian Tolars),
or equivalent in convertible currency. Pay-
ments in SIT should be made to the bank
account 51530-601-13474, while foreign
currency payments should be made to the
bank account No 26199/8 at Gorenjska Ban-
ka SWIFT : GORE SI.2X with a notice »for
tender dossier«. Submission of payment cer-
tificate will allow tenderer to obtain tender
dossier, only parties purchasing the tender
dossier will be eligible to submit their ten-
ders. All tenders must be accompained by a
tender dossier will be eligible to submit their
tenders. All tenders must be accompained
by a tender bond quarantee in the amount
corresponding to 2% (two percent) of the
Tenderers  bid in Slovenia Tolars equiva-
lent in convertible currency.

3. Submission of tenders
Complete tenders must be delivered by

11th of November 1997 at the latest by 11.00
a.m. (local time) to the adress: Government
of the Republic of Slovenia Joint services,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana. They
will be opened at the same day at 1.00 p.m.
(local time) at the same adress. Only one
tenderers representative submitting the po-
wer of attorney may attend the opening ses-
sion. The opening of tenders will follow
Phare regulation for opening sessions. Ten-
derer documents may be obtained at the
adress bellow, from 26th of September 1997
to 31st of October 1997 from 7.00 to 10.00
a.m. (local time) Monday, Tuesday, Friday.
Interested tenderers may obtain further in-
formation or inspects drawings at Mr.
Zdravko Noč at the following adress: Do-
minvest Jesenice, Pod gozdom 2, 4270 Je-
senice, Slovenia phone ++386 64 81 045,
fax ++386 64 84 155.

Joint Government Serivces
 of the Republic of Slovenia

Št. 1534 Ob-4050

Mestna občina Maribor v okviru projek-
ta »Obmejna turistična cona« iz Phare pro-
grama prekomejnega sodelovanja Avstrija
– Slovenija 1995 objavlja

vabilo k sodelovanju v javnem razpisu
za izvedbo vinske ceste Urban–Kozjak–

Kungota
Projekt pod št. SL-9505.02.04 financira

Evropska skupnost iz sredstev Phare.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo grobih gradbenih del na vinski ce-
sti Urban–Kozjak–Kungota v dolžini 7,76
km.

Za izvedbo razpisanih del so na razpola-
go sredstva Phare (investitor ima pravico
spremeniti obseg del v višini 15% glede na
razpisana dela).

Predvideni čas pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok za dokon-
čanje del pa 8 mesecev.

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
izvajalske organizacije in zasebniki, ki iz-
polnjujejo naslednje minimalne, vendar ne s
tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v letih 1995
ter 1996 mora biti najmanj 500.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj 4 projektih v zadnjih
2 letih, ki so po naravi in zapletenosti pri-
merljivi z razpisnimi deli.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno do-

kumentacijo, ki je v celoti v angleškem in
deloma v slovenskem jeziku, na naslovu
Projekt MR inženiring, d.d., Svetozarevska
10, 2000 Maribor, po vplačilu nevračljivega
zneska 25.000 SIT na ŽR št.
51800-601-10612 s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo”.

Razpisno dokumentacijo bo mogoče
prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu.
Za vse dodatne informacije o razpisni doku-
mentaciji sta na razpolago Bojana Sovič,
dipl. inž. gr. in Iztok Frank, dipl. ek., na tel
062/229-70-30 ali na faksu 062/225-569.
Razpisna dokumentacija je na voljo od dne-
va objave razpisa dalje. Za ponudnike bo
organiziran informativni sestanek dne 15.
10. 1997 ob 11. uri na istem naslovu.

Vsak ponudnik mora skupaj z razpisno
dokumentacijo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2% od ponudbe-
ne cene v SIT ali konvertibilni valuti.

3. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo biti izdelane v an-

gleškem jeziku in dostavljene najkasneje 10.
11. 1997 do 11. ure po lokalnem času na
naslov Projekt MR inženiring, d.d., Sveto-
zarevska 10, Maribor. Odpiranje ponudb bo
isti dan t.j. 10. 11. 1997 ob 12. uri po lokal-
nem času na istem naslovu. Odpiranja po-
nudb se lahko udeleži en predstavnik po-
nudnika s pisnim pooblastilom. Odpiranje
bo opravljeno po pravilih Phare.

Mestna občina Maribor

City Municipality of Maribor in the fra-
mework “Tourist Border Zone”of Phare
Cross-Border Programme Slovenia – Au-
stria issues

Invitation to public tender
for Wine Road Urban–Kozjak–Kungota

Project Nr. SL-9505.02.04 is financed
by European Community from Phare funds.

1. Subject to tender
The invitation of tender is issuded for

selection of contractor for rough construc-

tion works on Wine Road Urban–Kozjak–
Kungota in the length of 7,76 km.

Phare funds are available for this con-
tract (Investor is allowed to change within
15% the volume of tender works).

The works should start immediately af-
ter signing the contract and be finalized in
8 months.

Tenders for the construction works
should be submitted only by firms and inde-
pendent enterpreneurs meeting the minimum
criteria including but not limited to:

– annual turnover in construction works
for the year 1995 and 1996 at least of
500.000 ECU,

– successful experience as the prime con-
tractor in construction of the last 4 projects
of the nature and complexity comparable to
the tendered works during last 2 years.

2. Tender dossier
Tender dossier in English language and

parts in Slovene language may be obtained
from the address Projekt MR inženiring,
d.d., Svetozarevska 10, 2000 Maribor, upon
payment of a nonrefundable fee of 25.000
SIT to the bank account nr.
51800-601-10612 with a notice »For tender
dossier«.

Submission of payment certificate will
allow tenderer to obtain tender dossier. For
all detailed informations Mrs. Bojana So-
vič, B. Sc. C.E. and Mr. Iztok Frank, B. Sc.
Econ. are available by phone 062/229-70-30
or by fax 062/225-569. Clarification mee-
ting for tenderers will be on 15 Oct. 1997 at
11.00 a.m. local time at the same address.

All tenders must be accompained by a
tender bond guarantee in the amount corres-
ponding to 2% of the tenderers bid in SIT or
convertible currency.

3. Submission of tenders
Tenders must be made in English lan-

guage and delivered by 10th  November 1997
at the latest by 11.00 a.m. local time to the
address Projekt MR inženiring, d.d., Sveto-
zarevska 10, 2000 Maribor. They will be
opened on 10th November 1997 at 12.00
a.m. local time at the same address. Only
one tenderer’s representative submiting the
power of attorney may attend the opening
session. The opening of tenders will follow
Phare regulations for opening sessions.

City Municipality of Maribor

Št. 355-02-04/97 Ob-4049

Ministrstvo za okolje in prostor, uprava
Republike Slovenije za varstvo narave ob-
javlja na podlagi 13. člena  uredbe o konce-
sijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Mašelj z
Divjim potokom, mlinščica ob Reki v Za-
vrstniku in Briški potok za vzrejo salmonid-
nih vrst rib (Ur. l. RS, št. 49/97) – v nadalje-
vanju: uredba

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko

izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Mašelj z Divjim

potokom, mlinščica ob Reki v
Zavrstniku in Briški potok za vzrejo

salmonidnih vrst rib
I. Predmet koncesije: gospodarsko izko-

riščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib
na naslednjih odsekih vodotokov:
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vodotok koordinate koordinate instaliran

gorvodne dolvodne pretok

meje odseka meje odseka vode za

ribogojnico

Y X Y X (l/s)

Mašelj 5508620 5058385 30
Divji potok 5508533 5058574
mlinščica ob Reki v 5100165 5485625 5100145 5485460 80
Zavrstniku
Briški potok 5525075 5133205 5525105 5133145 9

za dejavnost iz 2. člena uredbe ter v skla-
du s pogoji uredbe.

Vir: koordinate so prevzete iz državnega
koordinatnega sistema (v Gauss Krügerjevi
projekciji), odčitane v temeljnem topograf-
skem načrtu v merilu 1 : 5000.

II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora izpolnjevati nasled-

nje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Re-

publiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je
državljan Republike Slovenije,

– da je lastnik ali imetnik pravice upora-
be zemljišč, na katerih bodo zgrajeni objek-
ti in naprave ribogojnice,

– da je usposobljen za opravljanje dejav-
nosti vzreje salmonidnih vrst rib.

III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. za pravne osebe: dokazilo o registra-

ciji na sodišču, za fizične osebe: potrdilo o
državljanstvu,

2. idejni projekt ribogojnice, ki vsebuje:
tehnični opis objekta, opis tehnološkega de-
la z navedbo opreme, opis ukrepov varstva
okolja, karakteristične gradbene načrte in
situacije z osnovnimi gabariti (iz 18.a člena
zakona o graditvi objektov),

3. kopijo katastrskega načrta z vrisanim
objektom predvidene ribogojnice, ki ni sta-
rejša od 1 leta,

4. zemljiškoknjižni izpisek parcel, na ka-
terih je predvidena gradnja ribogojnice, ki
ni starejši od 1 leta,

5. dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih v ribogojnico (računi že nakupljene
opreme, projekta, zemljišča ipd).

IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se podeli za dobo trideset let;

rok začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

V. Rok za predložitev prijav
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni

obrazec, ki je sestavni de tega razpisa.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi

prilogami in z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis – koncesija Mašelj z Divjim poto-
kom, mlinščica ob Reki v Zavrstniku in
Briški potok« in imenom in naslovom po-
nudnika, je treba predložiti v zaprtih ovoj-
nicah na Upravo RS za varstvo narave, Ljub-
ljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 21. 10. 1997 do 12.
ure.

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
22. 10. 1997 ob 10. uri, v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor, Uprave Repub-
like Slovenije za varstvo narave, Vojkova
1b, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči pri-

javitelji ali predstavniki prijaviteljev, če se
izkažejo s pisnim pooblastilom.

VI. Postopek in rok za izbor koncesio-
narja

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
v roku 60  dni po poteku roka za vložitev
prijav pripravila predlog za izbor koncesio-
narja in ga posredovala Vladi Republike
Slovenije.

O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Pri-
javitelji, ki niso izbrani, bodo o tem ob-
veščeni v 15 dneh od odločitve vlade.

VII. Merila za izbor koncesionarja
Prijava je veljavna le, če vsebuje vse

zahteve tega razpisa.
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj

prijavi le en ponudnik.
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost in realno izkazana

zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje potrebnih objektov in naprav,

– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejnega projek-

ta iz III. točke tega razpisa.
VIII. Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za dajanje informacij

med razpisom je Gordana Kerekeš, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na (tel. 178-44-43), med 9. in 10. uro.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 1497/97 Ob-4007

Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, objavlja na podlagi 18., 19. in 20. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

kulturnih programov in projektov, ki jih
bo v letu 1998 sofinancirala Mestna
občina Ljubljana iz dela proračuna,

namenjenega za kulturo
1. Predmet razpisa: zbiranje predlogov

za sofinanciranje kulturnih programov in
projektov z naslednjih področij:

– gledališče,
– glasba,
– sodobni ples,
– likovna dejavnost,
– mednarodno kulturno sodelovanje,
– prvi projekti mladih umetnikov,
– varstvo kulturne dediščine.
2. Predloge programov in projektov lah-

ko prijavijo vse pravne osebe, ki so v Mest-
ni občini Ljubljana registrirane za opravlja-
nje kulturnoumetniške dejavnosti, kultur-
noumetniška in druga društva, ki imajo v
svojih ustanovitvenih aktih določeno oprav-

ljanje kulturne dejavnosti in njihove zveze
ter posamezni avtorji, ki imajo stauts samo-
stojnih ustvarjalcev s področja kulture.

Zavodi in društva, ki so vključena v si-
stem rednega financiranja iz dela proračuna
MOL, namenjenega za kulturo, prijavijo tu-
di svoje predloge za financiranje  stalnih
neprogramskih stroškov do datuma, ki ga
navaja ta razpis.

Predlagatelji posameznih programov in
projektov morajo ustvarjati na območju
Mestne občine Ljubljana. Predlagatelji lah-
ko prijavijo programe in projekte, ki bodo
izvedeni v letu 1998 na območju MOL ozi-
roma, ki pomenijo mednarodno sodelovanje
in promocijo ljubljanske kulture v letu 1998.

Le izjemoma, v skladu s tretjim odstav-
kom 18. člena zakona o uresničevanju jav-
nega interesa na področju kulture, bo mogo-
če (so)financiranje kulturnega programa ali
projekta, ki ga predlagatelj ne bo prijavil
pod pogoji iz tega javnega razpisa (v prime-
ru, da gre za posebno pomemben program
ali projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej
načrtovati).

3. Merila za izbiro predlogov: oddelek
za kulturo in raziskovalno dejavnost bo od-
ločal o sofinanciranju prijavljenih progra-
mov in projektov na podlagi mnenja izve-
denskih skupin za posamezna področja kul-
turnih dejavnosti:

a) Za kulturne programe in projekte s
področij gledališča, glasbe in sodobnega
plesa se za določitev prednostne liste upo-
rabljajo naslednja merila:

– kakovost in zahtevnost projekta,
– domača in mednarodna uveljavljenost

predlagatelja,
– reference ter organizacijsko-tehnična

usposobljenost predlagatelja za kakovostno
izvedbo projekta,

– nekomercialnost projekta.
b) Za kulturne programe oziroma pro-

jekte s področja likovne dejavnosti se za
določitev prednostne liste uporabljajo na-
slednja merila:

– kakovost predloženega programa ozi-
roma projekta,

– pomembnost programa oziroma pro-
jekta k uveljavljanju mesta Ljubljane v Slo-
veniji in v tujini,

– zagotovila za kvalitetno izvedbo pro-
grama oziroma projekta (ustrezna dokumen-
tacija in reference predlagatelja, avtorja in
izvajalca),

– zagotovila za korektno izvedbo pro-
grama (uspešnost že realiziranih akcij, od-
mev v javnosti, finančna korektnost),

– bogatitev ambientov ter kulturnega živ-
ljenja Ljubljane.

Za fizične osebe, ki predlagajo likovne
projekte, veljajo kot dodatna merila:

– ustrezna visokošolska izobrazba,
– predlagatelji ne smejo biti starejši od

35 let.
c) Prednost pri sofinanciranju mednarod-

nega kulturnega sodelovanja imajo:
– projekti, ki spodbujajo predstavitev ka-

kovostnih tujih kulturnih dosežkov v Ljub-
ljani ali ljubljanskih v tujini,

– predlagatelji z udeležbo na pomemeb-
nih mednarodnih festivalih in drugih kultur-
nih prireditvah,

– projekti z vabilom in referencami go-
stitelja,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4650 Št. 59 – 26. IX. 1997

– projekti, ki slonijo na načelu reciproč-
nosti,

– projekti, ki so usklajeni z ZKO, stro-
kovnimi društvi in združenji, če gre za pro-
jekte s področja ljubiteljske dejavnosti.

d) Predloge za prve projekte mladih
umetnikov lahko predložijo posamezniki, ki
niso starejši od 26 let in s svojim doseda-
njim delom in javno priznanimi uspehi lah-
ko potrdijo svojo izjemno nadarjenost. So-
financiranje projektov bo potekalo v obliki
subvencij za izvedbo prijavljenih projektov
oziroma za študijsko izpopolnjevanje v tuji-
ni na umetniških področjih (gledališče, glas-
ba, sodobni ples, likovna dejavnost).

e) Predloge programov oziroma projek-
tov s področja ljubiteljske dejavnosti zbira
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana, Kre-
kov trg 2, Ljubljana. Na podlagi prispelih
predlogov bo Zveza kulturnih organizacij
Ljubljana v skladu s svojimi pravili in krite-
riji prijavila skupni predlog za vključitev v
mestni program kulture. Individualnih pri-
jav društev na ta razpis, ki bo sicer včlanje-
na v ZKO, zato ne bomo upoštevali.

f) Zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov s področja varstva kulturne de-
diščine:

a) muzejske razstave, ki prikazujejo zgo-
dovino Ljubljane,

b) spomeniško-varstvene akcije in vzdr-
ževanje spomenikov v MOL.

Programe prijavijo javni zavodi, ki so
zakonsko pooblaščeni za opravljanje mu-
zejske in spomeniško-varstvene dejavnosti.

4. MOL bo z izbranimi izvajalci kultur-
nih programov ali projektov sklenil pogod-
be o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba
pogodb bosta potekali v skladu z določili
odloka o proračunu MOL za leto 1998.

5. Rok za oddajo predlogov je 30 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Predlogi
morajo biti poslani na naslov Mestna obči-
na Ljubljana, oddelek za kulturo in razisko-
valno dejavnost, Ljubljana, Čopova 14/II, v
zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj –
kulturni projekti  1998!« ter z oznako po-
dročja (npr. gledališče, glasba, mednarodno
kulturno sodelovanje itn.).

6. Predlogi morajo biti podani na ustrez-
nih prijavnih obrazcih MOL.

7. Prijave, ki ne bodo popolne ali ne bo-
do ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane.

8. Predlagatelji lahko podrobnejše infor-
macije ter obrazce za pripravo predlogov
dobijo vsak delovni dan med 10. in 12. uro
v tajništvu oddelka.

9. Predlagatelji izbranih programov ozi-
roma projektov bodo pisno obveščeni o iz-
boru najkasneje mesec dni po sprejetju pro-
računa Mestne občine Ljubljana za leto
1998.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

oddelek za kulturo in
raziskovalno dejavnost

Ob-4057

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) in
pravilnika o raziskovalnih programih za ure-
sničevanje nacionalnih ciljev (Uradni list
RS, št. 35/94) Ministrstvo za znanost in teh-

nologijo in Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj objavljata

razpis
raziskovalnih projektov v okviru

Ciljnega raziskovalnega programa
Osnove strategije razvoja Slovenije
I. Predmet razpisa je izbira izvajalcev za

projekte v okviru Ciljnega raziskovalnega
programa Osnove strategije razvoja Slove-
nije za obdobje 1997–2000.

II. Razpisani raziskovalni projekti:
A) Analiza uspešnosti in operativnih

značilnosti poslovanja podjetij z vidika last-
ninske strukture,

B) Mednarodne primerjave drobnopro-
dajnih cen in plač ter ocena potrebnih po-
pravkov censkih disperitet v Sloveniji,

C) Konsistentnost in učinkovitost social-
nih transferjev v Sloveniji.

III. Rok izdelave:
– za projekt pod točko A) 31. 12. 2001,
– za projekt pod točko B) 31. 12. 1999,
– za projekt pod točko C) 31. 12. 2000.
IV. Okvirna vrednost projektov za celot-

no obdobje trajanja: 40,000.000 SIT.
Izbrane izvajalce bosta ministrstvi finan-

cirali v naslednjih deležih:
Izbrane izvajalce bosta ministrstvi finan-

cirali v dogovorjenih deležih glede na vrsto
raziskovanja.

V. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

2. Odgovorni nosilec projekta mora biti
zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj pro-
jekta in izpolnjevati pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega projekta predpisane
z 29. in/ali 30. členom zakona o raziskoval-
ni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91).

3. Predloge projektov ocenjujejo ustrez-
na telesa obeh resornih ministrstev, imeno-
vana na predlog obeh ministrov. Ciljno, raz-
pisno usmerjenost in relevanco posameznih
predlogov vrednoti Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj, znanstveno kakovost
raziskovalnih skupin določajo recenzenti
ekspertskega sistema Ministrstva za znanost
in tehnologijo po kriterijih za aplikativne in
razvojne raziskave (informacije Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, pravilnik o pogo-
jih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja ter razvoja (Ur. l. RS, št. 5/94).
Izvajanje postopka z vidika dispozicije cilj-
nega raziskovalnega programa Osnove stra-
tegije razvoja Slovenije usklajuje in nadzira
programski odbor ciljnega raziskovalnega
programa Osnove strategije razvoja Slove-
nije.

4. Pri izboru projektov bodo imeli pred-
nost predlogi raziskav, ki bodo s kvalifici-
ranostjo predlagateljev, opredelitvijo pro-
gramov, raziskovalnim pristopom, finančno
ponudbo in časovnim načrtom obetali učin-
kovito doseganje zgoraj navedenih ciljev po
razpisanih tematskih sklopih in ob upošte-
vanju dispozicije ciljnega raziskovalnega
programa Osnove strategije razvoja Slove-
nije. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki bo-
do za izvajanje razpisane tematike obliko-
vali projektne skupine, sestavljene interdis-
ciplinarno in medinštitucionalno. Prednost

bodo imeli prijavitelji, ki so že uspešno iz-
vedli razvojno raziskovalne projekte.

VI. Oblika in rok prijave
1. Prijavne obrazce z navodili dvignejo

prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka pri vratarju Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj –
Razpis za CRP Osnove strategije razvoja
Slovenije” morajo prijavitelji dostaviti v za-
prtih ovojnicah v vložišče Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana. Ovojnica s ponudbo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 15. 10. 1997 do 14. ure. Ponud-
be bo po preteku tega roka odprla komisija
za odpiranje ponudb.

3. Nepravočasnih in nepravilno oprem-
ljenih oziroma oddanih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavite-
ljem.

4. Odpiranje ponudb bo 17. 10. 1997 ob
9. uri na sedežu Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

5. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo interesenti na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana, oziroma na tel. 13-11-107, Aljana Po-
gačnik.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo in
Ministrstvo za ekonomske odnose in

razvoj

Ob-4058

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) in
pravilnika o raziskovalnih programih za ure-
sničevanje nacionalnih ciljev (Uradni list
RS, št. 35/94) Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo in Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj objavljata

razpis
raziskovalnih projektov v okviru

Ciljnega raziskovalnega programa
Stanovanje

I. Predmet razpisa je izbira izvajalcev za
raziskave v okviru Ciljnega raziskovalnega
programa Stanovanje.

II. Cilji:
1. zagotoviti dovolj ustreznih stanovanj

na pravih lokacijh,
2. omogočiti dostop do stanovanj različ-

nim uporabnikom.
III. Razpisani raziskovalni projekti
Za doseganje ciljev pod št. 1 sta razpisa-

na naslednja raziskovalna projekta:
A) Oblikovanje kriterijev za ugotavlja-

nje tržne vrednosti zemljišč in stanovanj v
odvisnosti do lokacije,

B) Povečanje ponudbe stavbnih zemljišč
za gradnjo večstanovanjskih hiš.

Za doseganje ciljev pod št. 2 sta razpisa-
na naslednja raziskovalna projekta:

C) Zagotovitev sistemskih pogojev za
razvoj stanovanjskih in gradbenih zadrug,

D) Oblikovanje in vrednotenje elemen-
tov za stroškovne najemnine.

IV. Rok izdelave: 14 mesecev oziroma
do 31. 12. 1998.

V. Okvirna vrednost projektov je
7,870.000 SIT.

Izbrane izvajalce bosta ministrstvi finan-
cirali v naslednjih deležih:
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– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
30%,

– Ministrstvo za okolje in prostor: 70%.

VI. Pogoji in merila

1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

2. Odgovorni nosilec projekta mora biti
zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj pro-
jekta in izpolnjevati pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega projekta predpisane
z 29. in/ali 30. členom zakona o raziskoval-
ni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91).

3. Predloge projektov ocenjujejo ustrez-
na telesa obeh resornih ministrstev, imeno-
vana na predlog obeh ministrov. Ciljno, raz-
pisno usmerjenost in relevanco posameznih
predlogov vrednoti Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj, znanstveno kakovost
raziskovalnih skupin določajo recenzenti
ekspertskega sistema Ministrstva za znanost
in tehnologijo po kriterijih za aplikativne in
razvojne raziskave (informacije Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, pravilnik o pogo-
jih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega raz-
iskovanja ter razvoja (Ur. l. RS, št. 5/94).
Izvajanje postopka z vidika dispozicije cilj-
nega raziskovalnega programa Stanovanje
usklajuje in nadzira programski odbor cilj-
nega raziskovalnega programa Stanovanje.

4. Pri izboru projektov bodo imeli pred-
nost predlogi raziskav, ki bodo s kvalifici-
ranostjo predlagateljev, opredelitvijo pro-
blemov, raziskovalnim pristopom, finančno
ponudbo in časovnim načrtom obetali učin-
kovito doseganje zgoraj navedenih ciljev po
razpisanih tematskih sklopih in ob upošte-
vanju dispozicije ciljnega raziskovalnega
programa Stanovanje. Prednost bodo imeli
prijavitelji, ki bodo za izvajanje razpisane
tematike oblikovali projektne skupine, se-
stavljene interdisciplinarno in medinštitu-
cionalno. Prednost bodo imeli prijavitelji,
ki so že uspešno izvedli razvojno razisko-
valne projekte.

VII. Oblika in rok prijave

1. Prijavne obrazce z navodili dvignejo
prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka pri vratarju Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj –
Razpis za CRP Stanovanje” morajo prijavi-
telji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana. Ovojnica s ponudbo
mora prispeti na naslov ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke do vključno 15. 10. 1997
do 14. ure. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje ponudb.

3. Nepravočasnih in nepravilno oprem-
ljenih oziroma oddanih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavite-
ljem.

4. Odpiranje ponudb bo 16. 10. 1997 ob
9. uri na sedežu Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

5. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo interesenti na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana, oziroma na tel. 13-11-107, Aljana Po-
gačnik in na Ministrstvu za okolje in pro-

stor, Stanovanjski sektor, Dunajska 47, tel.
178-71-34 Nevenka Kanduč.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo in
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-4060

Garancijski sklad za Zasavje v okviru
Regionalnega centra za razvoj, d.o.o. (v na-
daljevanju: RCR), Cesta zmage 35b, Zagor-
je ob Savi, objavlja

razpis
za sodelovanje bank pri kreditiranju

enot malega gospodarstva
1. Predmet razpisa je multiplikacija sred-

stev RCR, namenjenih kreditiranju enot ma-
lega gospodarstva, s strani bank.

Višina sredstev RCR, namenjena multi-
plikaciji oziroma kreditiranju, znaša pred-
vidoma 50,000.000 SIT.

RCR bo z depozitom, ki ga bo dolgoroč-
no vezal pri izbranih bankah, garantiral kre-
ditojemalcu 50% kredita, 50% zavarovanja
kredita pa bosta dogovorila banka in kredi-
tojemalec.

Predmet razpisa je tudi neodvisna anali-
za vlog za kredite s strani bank.

2. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo vse poslov-
ne banke, ki poslujejo na območju Občin
Radeče, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Sa-
vi in Litija ter imajo za komitente samostoj-
ne podjetnike in gospodarske družbe, ki po
51. in 72. členu zakona o gospodarskih druž-
bah ustrezajo merilom za male gospodarske
družbe ter imajo sedež v zgoraj omenjenih
občinah.

3. Merila za izbiro sodelujočih bank

Izbrane bodo banke, ki bodo obrestovale
depozit sklada z obrestno mero najmanj
TOM+1%, multiplicirale sredstva z mini-
malnim multiplikatorjem 3,5 ter, ki bodo
dodeljevale kredite po obrestni meri največ
TOM+6% oziroma obrestni meri, ki skupaj
z vsemi stroški provizije in nadomestil ban-
ke in sklada ne sme presegati TOM+7,5%.
Krediti se bodo dodeljevali za obdobje od
1 do 5 let z možnostjo polletnega moratorija
ter v višini od 1 do 10 mio SIT.

Izbrana banka bo morala vsakih šest me-
secev sproščati depozit in obnavljati kredit-
no maso glede na sproščen znesek depozita.

Izbrane bodo banke, ki bodo ponudile
bolj ugodne pogoje ter katerih komitenti bo-
do pokazali interes za včlanitev v Garancij-
ski sklad za Zasavje.

4. Vsebina vloge in trajanje razpisa

Vlogo oziroma ponudbo je potrebno po-
slati na naslov RCR, Cesta zmage 35b, Za-
gorje ob Savi v roku petnajstih dni po obja-
vi razpisa v Uradnem listu RS. Vloga mora
biti zapečatena in imeti oznako: “Prijava na
razpis – banke”.

5. Razpoložljivost informacij

Vse dodatne informacije lahko dobite na
sedežu RCR oziroma na tel 0601/68-333 in
64-333. Na sedežu družbe lahko dvignete
tudi razpisno dokumentacijo v protivredno-
sti 15.000 SIT, ki vsebuje poslovni načrt za
Garancijski sklad za Zasavje z vsemi pred-
logi pogodb in drugimi pravnimi akti.

Garancijski sklad za Zasavje
Regionalni center za razvoj, d.o.o.

Št. 412-01/96-21/4

Št. 412-01/96-20/2 Ob-4061

Po sklepu 21. seje komisije Državnega
zbora Republike Slovenije za volitve, ime-
novanja in administrativne zadeve z dne 16.
septembra 1997 objavljam

javni poziv
za predlaganje kandidatov za člane

Sveta fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij

v Republiki Sloveniji, ki jih v sestavo
Sveta fundacije imenuje Državni zbor
Republike Slovenije kot predstavnike
uporabnikov na predlog invalidskih

organizacij in na predlog organizacij za
samopomoč ljudi s posebnimi

življenjskimi potrebami in drugih
dobrodelnih organizacij

1. Zakon o lastninskem preoblikovanju
Loterije Slovenije (Ur. l. RS, št. 44/96 in
47/97) v 10. členu določa, da imenuje pred-
stavnike uporabnikov v Svet fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih or-
ganizacij Državni zbor na predlog uporab-
nikov, in sicer po enega na predlog Rdečega
križa Slovenije, Slovenskega karitasa in
Gorske reševalne službe, 14 predstavnikov
uporabnikov imenuje na predlog invalidskih
organizacij, 8 predstavnikov uporabnikov
pa imenuje na predlog organizacij za samo-
pomoč ljudi s posebnimi življenjskimi po-
trebami in drugih dobrodelnih organizacij.

2. Komisija Državnega zbora za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve pozi-
va:

A) invalidske organizacije, da posredu-
jejo predloge kandidatov za 14 predstavni-
kov uporabnikov izmed invalidskih organi-
zacij;

B) organizacije za samopomoč ljudi s
posebnimi življenjskimi potrebami in dru-
gih dobrodelnih organizacij.

Na podlagi posredovalnih predlogov bo
Komisija Državnega zbora za volitve, ime-
novanja in administrativne zadeve obliko-
vala predlog kandidatov in ga posredovala
v odločitev Državnemu zboru Republike
Slovenije.

3. Predlagatelji morajo:
– priložiti dokazilo o registraciji organi-

zacije ter temeljni akt, iz katerega je razvid-
no njihovo delovno področje. S tem doka-
zujejo, da so upravičeni predlagatelji:

– navesti število članov njihove organi-
zacije,

– navesti ali so upravičeni predlagatelji
po 2.A ali 2.B točki tega javnega poziva.

Iz predloga mora biti razvidno ali se kan-
didati predlagajo kot predstavniki uporab-
nikov izmed invalidskih organizacij ali
predstavniki uporabnikov izmed organiza-
cij za samopomoč ljudi s posebnimi živ-
ljenjskimi potrebami in drugih dobrodelnih
organizacij.

4. Več upravičenih predlagateljev se lah-
ko dogovori za predlog skupnega kandida-
ta. V tem primeru morajo poleg podatkov iz
3. točke posredovati tudi dokazila o dogo-
voru, da gre za predlog skupnega kandidata.

5. Za predlagane kandidate naj predla-
gatelji posredujejo naslednje podatke: ime
in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva,
stopnjo izobrazbe, poklic za katerega je us-
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posobljen, naziv organizacije, kjer je zapo-
slen in delo, ki ga opravlja, stalno prebiva-
lišče, izjavo, da pristaja na kandidaturo,
kratko utemeljitev predloga.

6. Predlog in zaprošene podatke posre-
dujte na naslov: Komisija Državnega zbora
za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve, 1000 Ljubljana, Šubičeva 4, do
vključno 16. oktobra 1997. Nepopolnih
predlogov Komisija Državnega zbora za vo-
litve, imenovanja in administrativne zadeve
ne bo upoštevala.

Predsednik Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za volitve,

imenovanja in administrativne zadeve

Št. 35300 16/96 Ob-4016

Na podlagi zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 21. člena
zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93), 22. člena odloka o podelitvi konce-
sije za plinifiakcijo v Občini Trbovlje (Urad-
ni vestnik Zasavja, št. 1/97) ter sklepa Ob-
činskega sveta občine Trbovlje z dne 16. 9.
1997, Občina Trbovlje objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za plinifikacijo v

Občini Trbovlje
1. Koncedent: Občina Trbovlje, Leninov

trg 4, Trbovlje.
2. Predmet koncesije: izključna pravica

izgradnje in upravljanja omrežja za distri-
bucijo zemeljskega plina za potrebe široke
potrošnje in industrije.

3. Lokacija: območje Občine Trbovlje v
skladu z odlokom o lokacijskem načrtu za
plinifikacijo mesta Trbovlje (Uradni vest-
nik Zasavja, št. 4/96).

4. Roki: pričetek del na izgrandji omrež-
ja za distribucijo zemeljskega plina se zač-
ne takoj po podpisu koncesijske pogodbe
oziroma takoj po pridobitvi vseh potrebnih
dovoljenj. Rok za dokončanje plinifikacije
bo opredeljen v koncesijski pogodbi.

5. Obseg in vsebina koncesije: koncesija
se daje za dobo 29 let. Doba trajanja konce-
sije se šteje od 1. januarja tistega leta, ki
sledi letu, v katerem je prvi del zgrajene
distribucijske mreže pričel delovati.

Koncesija se daje s pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške zgra-

di omrežje za distribucijo zemeljskega pli-
na;

– da zagotavlja uporabnikom kontinui-
rano in kvalitetno dobavo zemeljskega pli-
na;

– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
omrežja za distribucijo plina;

– da po potrebi širi omrežje za distribu-
cijo zemeljskega plina;

– da si potencialni distributer priskrbi so-
glasje dobavitelja zemeljskega plina, to je
Geoplin, d.o.o., Ljubljana.

6. Razpisno dokumentacijo in ostale po-
datke dobijo ponudniki na oddelku za oko-
lje in prostor Občine Trbovlje, Leninov trg
4, Trbovlje, vsak dan od 9. do 11. ure.

7. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati naslednjo do-

kumentacijo:
– firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

tovrstne dejavnosti,

– tehnične rešitve ter opredelitev časa in
faz izgradnje po že navedenem lokacijskem
načrtu;

– oceno vrednosti posameznih faz in ce-
lotne investicije;

– finančni plan investicije, vire in način
financiranja ter program zagotovitve sred-
stev za izgradnjo omrežja za distribucijo
zemeljskega plina in njihovo upravljanje;

– program in pogoje prodaje plina ter
pogoje in način upravljanja z omrežjem;

– reference in garancijo za pravočasno
in kvalitetno izvedbo naloge;

– soglasje dobavitelja zemeljskega plina
Geoplin, d.o.o., Ljubljana,

– pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje
proti odgovornosti za škodo, ki jo pri oprav-
ljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije
povzročijo pri koncesionarju zaposleni ljud-
je tretji osebi, občini ali državi,

– pisno izjavo, da bo v primeru izbora
sprejel vse obveznosti iz odloka o podelitvi
koncesije za plinifikacijo v Občini Trbov-
lje.

8. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost ponudnika za
prevzem razpisane koncesije;

– finančna sposobnost ponudnika za iz-
vedbo projekta z garancijo banke;

– kvaliteta in cena ponujenega sistema;
– nižji stroški individualnih odjemalcev

za priključitev na plinsko omrežje ter oblike
strokovne in finančne pomoči za izgradnjo
priključkov na plinovodno omrežje;

– krajši roki izgradnje plinovodnega si-
stema;

– reference ponudnika s področja izgrad-
nje in upravljanja plinovodnega omrežja.

9. Prijava na razpis: na javni razpis se
lahko prijavijo podjetja, registrirana v Re-
publiki Sloveniji. Interesenti morajo poslati
ponudbe do 14. 11. 1997 do 9. ure, v zape-
čateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za podelitev koncesije za plinifikaci-
jo”, na naslov Občian Trbovlje, oddelek za
okolje in prostor, Leninov trg 4, 1420 Tr-
bovlje.

10. Odpiranje ponudb bo javno 14. 11.
1997 ob 11. uri v sejni sobi Občine Trbov-
lje. Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pismena
pooblastila za zastopanje.

11. Upoštevale se bodo le tiste ponudbe,
ki bodo vsebovale vse pogoje tega razpisa.

12. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki pisno obveščeni v roku 45 dni po odpi-
ranju ponudb.

Občinski svet občine Trbovlje

Št. 906/97 Ob-4004

Banka Celje, d.d. v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo

za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Loterija Slovenije, p.o., Tru-

barjeva 79, Ljubljana.
Predmet prodaje: 300 navadnih delnic

Banke Celje, d.d., po ceni 13.300 SIT za
eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-

ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Ponudba veže ponudnika vse dokler jo

prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 18. 10. 1997. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 450 Ob-4062

LB-Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec
v skladu s statutom objavlja ponudbo za

odkup
rednih delnic LB-Koroške banke, d.d.,

Slovenj Gradec,
in sicer:
– 50 rednih delnic, ki glasijo na ime Di-

namik, d.o.o., Ravne na Koroškem.
Vrednost ene delnice znaša 31.763 SIT.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji LB-Koroške banke,
d.d., Slovenj Gradec, ki v roku 15 dni s
pismenim sporočilom izjavijo, da sprejema-
jo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Ljubljanska banka
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec

Ob-4063

Poziv upnikom
1. Upniki naj v roku 30 dni od objave

tega poziva prijavijo likvidacijskima upra-
viteljicama svoje terjatve do podjetja
FROPS, podjetje za finance, računovods-
tvo, obdelavo podatkov in svetovanje, p.o.,
Ljubljana, Celovška 150, v likvidaciji.

2. Prijavo terjatev naj upniki pošljejo v
dveh izvodih na naslov: FROPS, podjetje za
finance, računovodstvo, obdelavo podatkov
in svetovanje, p.o., Ljubljana, Celovška 150,
v likvidaciji. Prijavam morajo biti priložene
vse listine, ki dokazujejo obstoj in višino
terjatev.

Likvidacijski upraviteljici

Ob-4087

Milan Cvjetičanin s.p., Gosposka 4, 1000
Ljubljana, preklicuje žig okrogle oblike z na-
slednjo vsebino: PREPISOVANJE, RAZ-
MNOŽEVANJE, FOTOKOPIRANJE, SER-
VIS IN TRGOVINA-Milan Cvjetičanin s.p.,
Gosposka 4, 61000 Ljubljana, v sredini je znak
zebra.

Cvjetičanin Milan s.p.

Ob-4088

Lutovac plus, d.o.o., Igriška 3, Ljubljana,
Upravljanje nepremičnin, preklicuje štampilj-
ko pravokotne oblike, dimenzije 3,5×1,3 cm z
naslednjo vsebino: STANOVANJSKO PO-
SLOVNA HIŠA, Ljubljana, Mala ulica 8, UP-
RAVNI ODBOR.

Ob-4089

Konfekcija Jutranjka Sevnica, d.d., Radna
3, Sevnica, preklicuje zavarovalne police št.
0222, 0223, 0225 in 0226, ki jih je izdala
zavarovalnica Mercator.
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Avtohiša Claas d. d., Letališka 16, Ljub-
ljana, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila
št. A 0250645. s-59306

Ferlič Jože, Keršičev hrib 10, Trbovlje,
preklicuje original priglasitveni list št.
55560011 ERO 5305216. s-59198

Gogala Heimut, Partizanska 32/c, Bled,
preklicuje odločbo št. 014584/0492/00, izda-
la Obrtna zbornica Slovenije. g-59374

ITG AHB Avto hiša d.o.o, Bratov Cerjak-
ov 11, Brežice, preklicuje potrdilo za regi-
stracijo avtomobila Megane 1,4, moč 55, kw
1390 ccm, št. šasije VF1BA0E0516756983.
g-59075

Industrijaimport, Dunajska 191, Ljublja-
na, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št.
A 0261429 vozila PROTON 313 GLi, št. ša-
sije PL1C96MNLVB017216. s-59026

Kališnik Franc s.p., Potok 2/a, Laze v Tu-
hinju, preklicuje priglasitveni list št.
15-0621/94, izdano 21. 9. 1994. s-59303

Kordič Zlatko, Ostriž 5, Metlika, prekli-
cuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
01125/0050/00-44/1995. g-59126

Kovač Viljem, Ulica celjske čete 6, Šent-
jur, preklicuje priglasitveni list št.
52-0119/94, izdano leta 1994. g-59373

Remškar Tomaž, Chvatalova ulica 27,
Domžale, preklicuje original odločbo obrtne-
ga dovoljenja št. 001942/1757/00-16/1995.
s-59253

Remškar Tomaž, Chvatalova ulica 27,
Domžale, preklicuje original priglasitveni list,
št. 06-1391/95. s-59254

Tominec Matevž, Podreber 22, Polhov
Gradec, preklicuje original priglasitveni list,
opr. št. 28-1358/94. s-59077

Usnje-šiv, Ulica Janeza Rožiča 27, Ljub-
ljana, preklicuje original priglasitveni list št.
27-0570/94 z dne 16. 5. 1994. s-59063

Yatras d.o.o., Slomškova 1, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico št. 414579, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic za avtobus Vol-
vo B 12, 36 E Barbiecho. s-59368

Potne listine

Ajdini Izmit, Vojkova 50, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 455383. s-59174

Andrejek Martin, Pot na Fužine 41, Ljub-
ljana, potni list št. AA 980213. s-59064

Bajt Barbara, Ročinj 122, Ročinj, prepustni-
co AI 105588, izdala UE Nova Gorica. g-59296

Bizjak Anton, Na Mlaki 1/B, Radovljica,
potni list št. AA 830899, izdala UE Radovlji-
ca. s-59020

Bračko Bernarda, Kocljeva 13, Gornja
Radgona, potni list št. AA 468146. p-59007

Breceljnik Sebastjan, Ptujska 26, Ljublja-
na, potni list št. BA 522172. s-59039

Brelih Erik, Stantetova 11, Velenje, potni
list št. BA 465619. p-59183

Brlek Franc, Nevbergerjeva 24, Ljublja-
na, potni list št. AA 980233. p-59160

Cvernjek Reiniger Jožef, Motovilci 56,
Grad, obmejno prepustnico za Avstrijo št.
1435/82, izdala UE Murska Sobota. p-59002

Izgubljene listine
preklicujejo

Ćehajić Alen, Cesta na Ostrožno 114, Ce-
lje, potni list št. BA 441325, izdala UE Celje.
p-59076

Čerček Maja, Dobrave 7/A, Trzin, potni
list št. AA 325122, izdala VE Domžale. s-
59307

Črnak Iris, Studenec 27, Ljubljana, potni
list št. BA 522702. s-59352

Dimnik Antonija, Surdulica, Surdulica,
potni list št. AA 425088, izdala UE Ravnena
Koroškem. s-59330

Dimnik Franc, Surdulica, Surdulica, potni
list št. AA 425089, izdala UE Ravne naKo-
roškem. s-59331

Djordjević Marija, Bore Markoviča 10a,
Beograd, potni list št. AA 000041464. s-591573

Dolenc Marjeta, Gogalova 8, Kranj, potni
list št. AA 345765, izdala UE Kranj. g-59221

Elshani Zdenka, Gornja pot 38, Brezovi-
ca, potni list št. BA 431374. s-59026

Ercigoj Vlasta, Famlje 6B, Sežana, pre-
pustnico VS AI 048574, izdala UE Sežana.
p-59142

Filej Branko, Vipolže 24A, Dobrovo, pre-
pustnico AI 65191, izdala UE Nova Gorica.
g-59380

Fras Bojan, Partizanska 10, Radlje ob Dra-
vi, potni list št. aa 0480285, izdala UE Ra-
dlje. p-59203

Galun Daniel, Borštnikova 31, Maribor,
potni list št. AA 859028, izdala UE Maribor.
p-59088

Gerenčer Milan, Bratonci 2, Beltinci, pot-
ni list št. BA 383793, izdala UE MurskaSo-
bota. s-59036

Gros Jože, Grintovec 21, Višnja Gora, pot-
ni list št. AA 397212, izdala UE Grosuplje.
s-59232

Halilovski Gardijana, Carpacciov trg 1,
Koper, potni list št. AA 517833, izdala UE
Koper. s-59266

Horvat Boris, Hajdoše 78c, Ptuj, potni list
št. BA 92095, izdala UE Ptuj. g-59074

Hočevar Ladislav, Sottenbachelstrase 14a,
Bonn, potni list št. AA 663509, izdalaUE Gro-
suplje. p-59023

Hribar Jože, Ribniška ulica 4, Maribor,
potni list št. AA 875523, izdala UE Maribor.
p-59023

Hudorovac Slavko, Lokve 59, Črnomelj,
potni list št. Ba 490829, izdala UE Črnomelj.
p-59182

Igličar Marjan, Zaboršt 26 pri Dolu, Dol
pri Ljubljani, potni list št. AA 874367. s-59339

Jagodic Boštjan, Cikava 46, Grosuplje,
potni list št. AA 974810. s-59214

Jambrovič Jurij, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, potni list št. BA 357931, izdala
UE Nova Gorica. s-59312

Jan Aleksander, Komenskega 26, Ljublja-
na, potni list št. AA 712512. s-59080

Jež Mateja, Pod Debnim vrhom 11, Ljub-
ljana, potni list št. BA 240046. s-59290

Jelovšek Marija, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, potni list št. AA 315875. s-59150

Jeriha Aljaž, Pot na Hreše 1A, Ljubljana,
potni list št. AA 528300. s-59298

Karakaš Duško, Ulica Bratov Rupar 5, Je-
senice, potni list št. AA 786070, izdala UE
Jesenice. p-59189

Kličić Ismet, Podotiška 40, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 871936. s-59166

Kovačič Janez, Ljubljanska cesta 62, Ce-
lje, potni list št. AA 569290, izdala UE Celje.
g-59136

Kovačič Janez, Na Terasi 3, Prebold, pot-
ni list št. AA 089372, izdala UE Žalec.
p-59200

Košar Anica, Litostrojska 24, Ljubljana,
potni list št. BA 306321. s-59060

Krevs Ladislav, Pod gozdom c. V/7, Gro-
suplje, potni list št. AA 94349, izdala UE
Grosuplje. s-59262

Križnik Marko, Cankarjevo nabrežje 7,
Ljubljana, potni list št. BA 473724. s-59313

Kuronja Ana, Mitlere Strasse 25, Bonnic-
heim, potni list št. AA 993594, izdal Gene-
ralni konzulat München na ime Kuronja Ana,
Grad 30, Murska Sobota. p-59163

Kutin Hana, Ulica Talcev 6 Deskle, An-
hovo, potni list št. AA 889114, izdala UE
Nova Gorica. g-59191

Lozej Ivan, Sejmiška pot 10, Sežana, pot-
ni list št. AA 845846, izdala UE Sežana.
p-59083

Milič Marjan, Istrska 27, Koper, potni list
št. AA 485408, izdala UE Koper. g-59072

Mori Sonja, Javornik 30, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. BA 326974. g-59135

Mozetič Romeo, Merljaki 36, Renče, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 51126. g-59129

Murič Iztok, Slovenska 12, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 712613. s-59158

Nartnik Tanja, Steletova 2, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 118462. s-59228

Nograšek Katja, Podutiška 40, Ljubljana,
potni list št. BA 334107. s-59397

Petkovšek Ana, Volaričeva 34, Postojna,
potni list št. BA 541044, izdala UE Postojna.
p-59112

Petkovšek Mitja, Volaričeva 34, Postojna,
potni list št. BA 069286, izdala UE Postojna.
p-59111

Petkovšek Štefka, Volaričeva 34, Postoj-
na, potni list št. AA 232883, izdala UE Po-
stojna. p-59079

Pirnar Ignac, Na Korošci 19, Ljubljana,
potni list št. AA 879113. s-59139

Pirnar Marija, Na Korošci 19, Ljubljana,
potni list št. AA 879112. s-59138

Plasničar Ljudmila, Grgarske Ravne 15/A,
Grgar, potni list št. BA 42392, izdala UE
Nova Gorica. g-59295

Punčuh Primož, Štajerska ulica 3, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 970416.
p-59085

Ramakič Edin, Kamenica, Bosna in Her-
cegovina, potni list št. BA 349469, izdala UE
Krško. s-61059

Roksandič Metka, Maistrova 12, Maribor,
potni list št. AA 282835, izdala UE Maribor.
p-59176

Sabolek Janez, Vižmarska pot 16, Ljub-
ljana, potni list št. AA 446158. s-59215

Saje Martin, Dol. Kamenje 4, Novo me-
sto, potni list št. BA 356184, izdala UE No-
vomesto. g-59297

Schatz Jasna, Pesnica 36/c, Pesnica pri
Mariboru, potni list št. AA 749018. m-1930

Selimi Arif, Miren 115, Miren, potni list
št. BA 651588, izdala UE Nova Gorica.
g-59301

Simić Danijel, Škapinova 12, Celje, potni
list št. AA 835748, izdala UE Celje. p-59008

Skender Gorazd, Ljubljanska cesta 83,
Domžale, potni list št. AA 535538, izdala UE
Domžale. s-59141
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Smolej Aleš, Gradnikova c. 107, Radov-
ljica, potni list št. BA 410708. s-59265

Sojč Janez, Gabrovnik 10A, Slovenske
Konjice, preklic potnega lista št. BA 73770,
objavljenega v UL 52/97. p-59086

Sojč Justika, Gabrovnik 10A, Slovenske
Konjice, preklic potnega lista št. BA 73669,
objavljenega v UL 52/97. p-59087

Stušek Marija, Gorenja vas pri Mirni 25,
Mirna, potni list št. BA 317959, izdala UE
Trebnje. s-59259

Subič Matej, Branik 8, Nova Gorica, pot-
ni list št. AA 984614. g-59128

Šalamon Anica, Gubčeva ulica 9, Krško,
potni list št. AA 851460, izdala UE Krško.
p-59177

Šebjanič Stanislava, Cesta Revolucije 4,
Jesenice, potni list št. AA 25223, izdala UE
Jesenice. p-59144

Šelih Rudolf, Jelovškova 2D, Ljubljana,
potni list št. BA 587295. s-59275

Škafar Štefan, Tolstojeva 13, Domžale,
potni list št. AA 365233, izdala UE Domžale.
s-59282

Škrbec Ivan, Vrtnarija 6C, Vrhnika, potni
list št. AA 862061, izdala UE Vrhnika.
s-59078

Štandeker Matjaž, Maistrova 13, Maribor,
potni list št. BA 434508, izdala UE Maribor.
p-59160

Šturm Mitja, Miren 172d, Miren, potni
list št. AI 112596, izdala UE Nova Gorica.
g-59300

Švarda Srečko, Kristanova 10, Ljubljana,
potni list št. AA 677733. s-59345

Švigelj Alenka-Marija, Dunajska 105,
Ljubljana, potni list št. AA 981399. p-61022

Tanšek Teodor, Polzela 42, Polzela, potni
list št. AA 837251, izdan na ime Džordževi-
ć-Crnić Marija, izdala UE Celje. g-59137

Tavčar Irena, Podpeška 286, Notranje Go-
rice, potni list št. AA 245945. s-59094

Tomažič Jolanda, Plešivo 41, Dobrovo v
Brdih, potni list št. AA 638392, izdala UE
Nova Gorica. g-59379

Tratar Gorazd, Šmarjeta 34, Novo mesto,
potni list št. AA 833650, izdala UE Novo
mesto. g-59309

Turza Jožef, Serdica 97, Rogašovci, stal-
no obmejno prepustnico za Avstrijo št.
33620/87, izdala UE Murska Sobota. p-59148

Vesel Valenčič Marjeta, Karlovška 24,
Ljubljana, potni list št. AA 936124. s-59149

Večerina Slavica, Gospodar Jevremova
41, Beograd, potni list št. BA 77609, izdala
UE Ajdovščina. g-59381

Vidović Irena, Gradac 12, Gradac, potni
list št. AA 00143227, izdala UE Metlika.
g-59378

Vilčnik Emil, Za Hrastjem 18, Maribor,
potni list št. AA 298940, izdala UE Maribor.
p-59204

Vrbajnšak Melita, Trate 6, Gornja Radgo-
na, potni list št. 321543. m-1892

Vučkovič Marija, Belokranjska 12, Ljub-
ljana, potni list št. AA 595566. s-59087

Žorž Aljoša, Cesta na Čuklje 31B, Šem-
peter, prepustnico AI 42940, izdala UE Nova
Gorica. g-59294

Žumer Marjan, Topole 37, Rogaška Slati-
na, potni list št. AA 736936, izdala UE Šmar-
je pri Jelšah. p-59146

Žunko Bojan, Za Jezom 9, Tržič, potni list
št. BA 676106, izdala UE Tržič. p-59003

Druge listine

Adriatic d.d., Rogaška cesta 19, Šmarje
pri Jelšah, zavarovalno polico 1-AO 435713,
izdala Zavarovalnica Adriatic na ime Sigl Jo-
žefa. g-59280

Adriatic d.d., Rogaška cesta 19, Šmarje
pri Jelšah, zavarovalno polico št. 0416970,
izdala Zavarovalnica Adriatic na ime Kun-
stek Franc. g-59325

Ahlin Manca, Izgorje 4, Žiri, indeks Fa-
kultete za arhitekturo. s-59291

Ajdini Izmit, Vojkova 50, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 219051,
reg. št. 150225. s-59197

Ambrož Pavel, Opekarska 20, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5128. g-59118

Andrijanič Maja, Cesta na Jezah 6/D,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo Trgovske šole, izdano leta 1982.
s-59167

Antić Nedo, Ulica Gradnikove brigade 6,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH. p-59122

Arh Bojan, Jerebova 20, Novo mesto, spri-
čevalo 4. letnika ZGBI, Ljubljana, izdano le-
ta 1971. s-59162

Arh Irena, Gržeča vas 12, Leskovec, spri-
čevalo. p-59001

Babič Damjan, Labor 3, Marezige, voz-
niško dovoljenje, št. 1566. g-59365

Badnjar Vera, Pretn. 1 Postojna, Postojna,
spričevalo. p-59171

Bajić Vid, Trubarjeva 21a, Ljubljana, di-
plomo Srednje gradbene in ekonomske šole.
s-59390

Balažič Štefan, Ulica Jožeta Lampreta 6,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEFGH, št. 28492. m-1928

Bartha Imre, Ptujska ulica 28, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1983. s-59288

Bartolj Janez, Spodnja vas, Dobrova, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motornih
vozil št. 536/71, izdano leta 1970/71. s-59151

Battelino Andrej, Levčeva 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 847873,
reg. št. 8652. s-59195

Baša Kristjan, Branik 49, Branik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH. p-59024

Bebar Branko, Črnomelj, vozniško dovo-
ljenje, št. 7843. p-59022

Begović Milenko, Kozlovičeva 1, Koper,
spričevalo 1. letnika Gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 1978/79. s-59181

Belak Zvonko, Kupetinci, listino št. 7877.
p-59192

Benedičič Boštjan, Pševo 22, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika SKCPŠ Škofja Loka.
s-59152

Berlec Klara, Suhadole 38 D, Komenda,
maturitetno spričevalo Ekonomske srednje-
šole v Ljubljani, izdano leta 1981. s-59006

Berlot Romana, Žiganja vas 34A, Duplje,
spričevalo 3. letnika Ekonomske in upravno
administrativne šole. g-59327

Bernat Prelaz Elena, Izola, delovno knji-
žico. p-59120

Bernik Aleksander, Trebinjska 5, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gostinske šole, izda-
no leta 1993. s-59216

Bernik Aleš, Puštal 54, Škofja Loka, Al-
petour vozovnico št. 449786. g-59170

Bezeljak Tomaž, Ljubljanska 40, Postoj-
na, vozniško dovoljenje. p-59082

Beštjak Boris, Cesta 1. Istrske brig. 61, Po-
begi, vozniško dovoljenje, št. 26289. g-59277

Birsa Petra, Ograda 6, Dornberk, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Nova Gori-
ca. p-59179

Bizjak Edvard ml., Marušičeva 7, Koper,
vpisni list za čoln št. 0103232/1-82. g-59066

Blažič Karmen, Kunaverjeva 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731989, reg. št. 162882. s-59091

Blažič Mateja, Stojniče 33, Novo mesto,
diplomo Srednje Gostinske šole, izdano leta
1985 za Blažič Anico. g-59366

Blažon Gregor, Ulica Antona Tomšiča 7,
Višnja gora, zaključno spričevalo PTT šole,
izdano leta 1993. s-59089

Božak Jurij, Zagaj pod Bočem 17, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9601, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-59180

Bodiroža Sebastijan, Britof 19, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje kovinarskein
cestnoprometne šole v Škofji Loki, izdano
leta 1994/95. s-59015

Bogičevič Andjelka, Belačeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73370.
m-1935

Bohor Aleksander, Pince 75, Lendava,
vozniško dovoljenje. p-59149

Bolha Jure, Ig 200C, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. GH, št. S 99904, reg. št. 206505.
s-59237

Bolta Borut, Sneberska 96 A, Ljubljana,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje šole teh-
niških strok, izdano leta 1991/92 in 1994.
s-59098

Borenović Čedo, Dežmanova 4, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 17861.
s-59034

Boškov Ilčo, Delavska 25, Mojstrana, voz-
niško dovoljenje, kat. S 1175430, kat. BCE,
izdala UE Jesenice. s-59263

Bočičevič Radenko, Belačeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 48927.
m-1936

Bregant Mateja, Polanska 76, Orehova
vas, spričevalo 1. letnika I Gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1995. m-1942

Breznik Milena, C. F. Foita 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 06228.
p-59096

Brkić Jozo, Gradišče 13A, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št, 11714, iz-
dala UE Vrhnika. s-59099

Brulc Robert, Resljeva 13, Ljubljana, in-
deks Fakultete za arhitekturo. s-59314

Brus Marko, Škvarčeva 21, Celje, listino.
p-59019

Brčina Mijo, Ribnik 14, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8815. g-59348

Butul Katja, Pohlinova 3, Ljubljana, in-
deks Filozofske fakultete. s-59143

Cah Marko, Črni Kal 2/B, Črni Kal, voz-
niško dovoljenje, št. 40226, izdala UE Ko-
per. g-59250

Catak Darko, Alpska 17, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24037. g-59124

Cencelj Uroš, Cesta Borisa Kidriča 15,
Zagorje, diplomo, izdala Srednja naravoslov-
na in matematična šola Trbovlje leta 1987.
s-59367

Cergol Riko, Izola, vozniško dovoljenje.
p-59117

Cimermančič Karmen, Trdinova 1, Šmar-
je Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
209547. s-59083
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Cirej Nataša, Levstikova 5, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstve-
ne in Gimnazije v LJubljani, izdano leta 1993,
1994. s-59211

Citroen d.o.o., Resljeva 24, Ljubljana, po-
trdilo o ustreznosti vozila št. 0269622. g-59321

Cizej Franci, Trnava 10A, Gomilsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 209081.
p-59143

Cvijić Žarko, Ulica Franca Barleta 24,
Cerklje, diplomo Srednje kovinarske šole v
Škofji Loki. s-59002

Časar Zoltan, Ulica Bratov Mivšek 10,
Borovnica, zavarovalno polico št. 0466087,
izdala Zavarovalnica Adriatic na ime Straži-
šar Nada, Pot na malence 1. s-59009

Čebular Andrej, Šmarje, indeks. p-59126
Čeh Franc, Spuhlja 17, Ptuj, vozniško do-

voljenje, kat. FGH št. 13110. g-59056
Čerček Maja, Dobrave 7/a, Trzin, vozni-

ško dovoljenje kat. BGH, št. 24404. s-59398
Černe Ingrid, Martinuči 4A, Renče, spri-

čevalo 1. in 2. letnika Ženski frizer, izdano
leta 1973/74 in1974/75 na ime Lužnik In-
grid. p-59140

Čuček Franc, Vitomarci 62, Vitomarci,
spričevalo za voznike motornih vozil, izdano
leta 1973. g-59341

Čuček Vojko, Šarhova 28, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 353411,
reg. št. 825. s-59144

DE Faveri Astrid, Krožna pot 4, Koper,
delovno knjižico izdano pri Občini Koper.
g-59284

Dajčman Majda, Sveti duh 16, Duh na
Ostrem vrhu, diplomo Pedagoške akademije
Maribor, izdano leta 1982. m-1927

Demšar Gorazd, Na Kresu 22, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23666,
izdala UE Škofja Loka. s-59225

Dešman Aleš, Pot na Fužine 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892539, reg. št. 176529. s-59090

Dečar Janez, Koritno 7, Oplotnica, za-
ključno spričevalo Srednje živilske šole Ma-
ribor, izdano leta 1991. m-1918

Dežan Aleš, Seidlova 54, Novo mesto,
zaključno spričevalo. g-59013

Dimnik Franc, Jarše 34, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motornih
vozil, Ježica, izdano leta 1978. s-59011

Djordjevič Kamenik Jana, Šaleška 18/d,
Velenje, dijaško izkaznico, izdano na Šol-
skem centru Velenje. g-59071

Dobravec Mateja, Jereka 24a, Bohinjska
Bistrica, diplomo. g-59328

Dolinšek Hribar Alica, Župančičeva 7, Ža-
lec, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Celju, izdano na ime Dolinšek Alica.
g-59334

Drevenšek Gorazd, Kidričevo, listino.
p-59193

Drevenšek Nada, Podlehnik 6D, Podleh-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BFG, št. 24285,
izdala UE Ptuj. g-59053

Drobnjak Aleksander, Ljubljanska 83,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29581. s-59395

During Petra, Murska Sobota, zaključno
spričevalo. p-59084

Durič Miomir, Štrihovec 21, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3095. m-1920

Dvoršak Leon, Osek 52/a, Lenart v Slo-
venskih Gor, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3982. m-1919

Emeršič Bojan, Parižlje 38F, Braslovče,
vozniško dovoljenje. p-59166

Erbežnik Mateja, Dvorni trg 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za pro-
dajalce, izdano leta 1982, izdano na ime
Umek Mateja. s-59092

Ferš Tomislav, Grajska cesta 2, Gornja
Radgona, potrdilo o uspešno opravljenem-
preizkusu strokovne usposobljenosti za pri-
dobitev licence v cestnem prometu, št.
600484. g-59361

Filipović Novica, Bičevje 17, Ljubljana,
zaključno spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil, izdano leta 1991/92. s-59302

Flajnik Lidija, Tomažičeva ulica 44, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimanzije Ledina,
izdano leta 1995. s-59153

Fras Bojan, Partizanska 10, Radlje ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7120.
p-59202

Fuerst Saša, Ulica Bratov Učakar 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 929913, reg. št. 200141. s-59095

Gaber Daniel, Sv. Jurij 82, Rogaševci,
vozniško dovoljenje, št. 3985. p-59116

Gaber Lesjak, Gestrinova 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050432, reg. št. 208659. s-59058

Gaberšek Marija, Koretno 7, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4431. p-59009

Gabrijelčič Vojko, Valentinčičev, maturi-
tetno spričevalo. p-59010

Gabrijelčič Vojko, Valentinčičev, spriče-
valo. p-59011

Gabrovec Brigita, Videm 13, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37410. g-59059

Gabršček Simon, Benkova 70 Deskle, An-
hovo, listino. g-59362

Gaja Lucija, Babiči 9, Marezige, spriče-
valo OŠ. g-59376

Gajski Nataša, Labor 3, Marezige, voz-
niško dovoljenje, št. 28603. g-59363

Gavrilovič Živico, Trimlini 16, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12754.
p-59187

Gašparič Grega, Krožna cesta 29, Radom-
lje, spričevalo za pomožnega natakarja Šole
Cene Štupar, izdano leta 1989. s-59101

Gerbec Anton, Vrhovčeva 4, Ljubljana,
spričevalo Srednje Pedagoške šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1989/90. s-59018

Gert Denis, Ilirska 15, Maribor, spričeva-
lo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Mari-
bor, izdan leta 1995. m-1922

Gocevska Snežana, Cesta revolucije 7, Je-
senice, vozniško dovoljenje. g-59114

Godina Jure, Vrhovčeva 3, Ljubljana, spri-
čevalo 1. 2. letnika Srednje kemijske in Gimna-
zije v Ljubljani, izdano leta 1993/94. s-59227

Goljevšek Borut, Zah. breg 10 b, Dobro-
vo, spričevalo o končanem 8. razredu OŠ,
izdano leta 1994. g-59117

Golob Marjan, Šujica 31, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih
šol, izdano leta 1983. s-59315

Goltnik Dejan, Buč 5, Laze v Tuhinju,
izkaz o šolskem uspehu, izdala Osnovna šola
Šmartno. s-59261

Gorjup Filip, Cesta na Roglo 19, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5857.
p-59113

Gorjup Vojka, Ljubljanska 6, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1076, iz-
dala UE Grosuplje. s-59224

Goropevšek Lojzka, Pongrac 15/A, Griže,
indeks št. 81441086. g-59336

Gostiša Gregor, Opekarska 28, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12625.
s-59081

Govekar Anton-Pavel, Mekinje nad Stič-
no 18, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. ABCDEFGH, št. 2360, izdala UE Gro-
suplje. s-59257

Gošnak Maksimiljana, Pod klanc 26, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 226.
p-59110

Grabnar Boris, Dolenjska cesta 136, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 812747, št. reg. 105360. s-59371

Grah Dragotin, Novi vrh, listino št. 5097.
p-59151

Graj Ivan, Kranjčeva 76, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3550.
p-59118

Grm Ivan, Koželjskega 3, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 06593.
p-59093

Grobelšek Vincenc, Prešernova 311, Šent-
jur pri Celju, zavarovalno polico AO
0436374, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-59173

Grohar Janez, Medno 16A, Šentvid, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motornih
vozil, izdano leta 1973. s-59340

Gros Jože, Grintovec 21, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1217, iz-
dala UE Grosuplje. s-59231

Grzetič Tanja, Podgorje 4A, Podgorje,
vozniško dovoljenje, št. 42543. g-59356

Guzelj Matjaž, Sopotnica 3, Škofja Loka,
zavarovalno polico št. 0296210. g-59171

Guček Igor, Levstikova 1, Logatec, in-
deks Srednje strojne šole. s-59393

Humar Irena, Trg Revolucije, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Postojna, iz-
dano na ime Plaz Irena, izdano leta 1980.
g-59041

Hace Eva, Ulica talcev 4B, Novo mesto,
indeks Fakultete za kemijo in kem. tehnolo-
gijo v Ljubljani. s-59258

Haliti Ramadan, Valvazorjeva 59, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
81321. m-1933

Hedžet Martina, Petrovčeva 5, Domžale,
diplomo Srednje ekonomske in naravoslovne
šole Rudolfa Maistra v Kamniku. g-59346

Hedl Lea, Celestrina 1, Maribor, indeks
št. 93386323 Fakultete za gradbeništvo Mari-
bor, izdan leta 1995. m-1921

Hegler Gašper, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 447066, št. reg. 191416. s-59369

Herceg Ivan, Nevlje 8, Kamnik, diplomo
Srednje kovinarske šole v Domžalah, izdano
na ime Mandič Zdenko Cesta Talcev 19C,
Domžale, izdano leta 1984. s-59255

Hobor Aleksander, Pince 75, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 2192.
p-59178

Hodl Aleš, Prušnikova 20, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 111929.
m-1948

Hodorovac Slavko, Lokve 59, Črnomelj,
vozniško dovoljenje. p-59154

Hodošek Emil, Zenkovci 38, Bodonci, za-
ključno spričevalo o 2. letni Kmetijski šoli v
Rakičanu, izdano leta 1967/68. m-1916

Horvat David, Mladinska 25, Izola, voz-
niško dovoljenje, št. 7952. p-59006
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Horvat Milan, Ljubljanska 17a, Maribor,
zavarovalno polico št. 0526871, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. m-1911

Horvat Miroslav, Podgorje 136, Podgorje
pri Slov. Grad, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Poklicne avtomehanske šole, Maribor, iz-
dano leta 1977. g-59047

Hozjan Ivan, Hotiza 77, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6608.
p-59119

Hočevar Andrej, Pot v Boršt 17, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljub-
ljani, izdano leta 1976. s-59389

Hočevar Nataša, Trg Sv. Jerneja 2, Ko-
čevje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ko-
čevje. g-59316

Hribar Ivan, Šmiklavž 7, vozniško dovo-
ljenje. p-59131

Hribar Iztok, Na zelenici 13, Prebold, spri-
čevalo o zaključnem izpitu STŠ Celje, izdano
leta 1995, št. 290. m-1946

Hriberšek Marjanca, Dol. Leskovec 45A,
Brestanica, spričevalo Gimnazije in Ekonom-
ske Srednje šole, izdano leta 1990/91.
g-59178

Hrovat Franc, Padež 2, Podkum, vozniško
dovoljenje. p-59170

Hrvatin Aljoša, Lopar 31A, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. CH, št. 42293.
g-59067

Humar Dejan, Grgar 165, Grgar, vozniško
dovoljenje. p-59169

Iglič Jure, Ulica Janeza Puharja 1, Kranj,
spričevalo 3. letnika SKCPŠ, Škofja Loka,
izdano leta 1995/96. s-59028

Interclass d.o.o., Ob Dolenjski železnici
78, Ljubljana, zavarovalno polico št AO
0404392, izdala Zavarovalnica Adriatic.
s-59219

Ivačič Bor, Rojska 18 c, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 20696.
s-59148

Jagodic Darinka, Gogalova 9, Kranj, spri-
čevalo 2. letnika Poklicne gumarske šole.
g-59172

Jagodic Edo, Grliče 10, Pristava pri Mest.,
zavarovalno polico št. 0348689, izdala Zava-
rovalnica Tilia. g-59322

Jagrič Januša, Podvin 206, Žalec, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije-jezikovna smer v
Celju, izdano leta 1995/96. g-59247

Jakop Ema, Jenkova 5, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23619. p-59092

Jakša Gabrijela, Glavni trg 18, Celje, de-
lovno knjižico. p-59167

Janežič Frančiška, Trnovska 4, Ljubljana,
vozno karto s 100% popustom s spremljeval-
cem, št. 33. s-59131

Janeska Danijela, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, spričevalo OŠ Danile Kumar.
s-59384

Januš Zdenka, Ulica Roze Luksenburga
7, Maribor, zaključno spričevalo Srednje eko-
nomske šole Maribor, izdano leta 1973.
m-1923

Jančar Stanko, Ob Studencu 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051964, reg. št. 134759. s-59256

Javornik Roman, Prešernova cesta 2, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16401. p-59101

Jašarević Emin, Zoletova 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 631430,
reg. št. 175973. s-59274

Jelnikar Feliks, Cesta ob potoku 17, Bre-
zovica, zavarovalno polico št. 473341.
s-59267

Jenc Tomaž, Žerovnica 49, Grahovo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8515.
s-59031

Jenuš Andrej, Malečnik 85, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 82695.
m-1937

Jeretina Dušan, Maroltova ulica 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, izdala Zavaroval-
nica Tilia. s-59025

Jerič Miloš, Na zelenici 8, 3000 Celje,
šolsko spričevalo. p-590165

Jerič Renata, Tatinec 14, Preddvor, vo-
zovnico, št. 417985, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-59119

Jerman Kodrič Darja, Skalna ulica 15,
Otočec, maturitetno spričevalo GimnazijeNo-
vo mesto, izdano leta 1978, št. 13. g-59240

Jevnikar Aleksander, Bertokova 16, An-
karan, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6653.
g-59285

Jeza Bojan, Ptujska Gora, zaključno spri-
čevalo 96/97. p-59129

Jordan Petra, Pod Trško goro 87, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, št. 359490.
g-59037

Jovanovič Dušan, Jerebova 6, Litija, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Strojne tehniške
šole v Trbovljah, izdan leta 1976. g-59347

Jovič Dragoslav, Tomšičeva 38, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Maribor, izdano leta 1978/79. m-1941

Jošar Štefan, Trimlini 42A, Lendava, za-
ključno spričevalo št. 92 Tehniške strojne šo-
le, izdano leta 1976. g-59188

Jurančič Miha, Cesta Staneta Žagarja 50,
Kranj, spričevalo 4. letnika GimnazijeKranj,
izdano leta 1997. s-59387

Jurinić Stjepan, Medvoška cesta 16, Med-
vode, zavarovalno polico št. 0455822, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-59004

Kajbič Matej, Korenska cesta 13, Spodnji
Duplek, zaključno spričevalo OŠ Gustav Ši-
lah Maribor, izdano leta 1994. s-59064

Karmel Srečko, Betnavska 129, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Jakobski Dol, izda-
no leta 1979. m-1915

Kastelic Jožefa, Lahova 19, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4048,
izdala UE Grosuplje. s-59205

Katrašnik Barbara, Roblekovo naselje 17,
Radovljica, vozniško dovoljenje, št. S
867599. g-59122

Kavčič Tatjana, Mateličeva 6, Kobarid,
spričevalo Dopisne upravno administrativne
šole in diplome št. 7. g-59270

Kemper Lidija, Kot 91, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. 53021. p-59135

Kemper Uroš, Kot 91, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. 1081537. p-59136

Kern Vesna, Županja njiva 40, 1242 Sta-
hovica, spričevalo. g-59268

Kitak Lidija, Rogatec 134, Rogatec, spri-
čevalo. p-59186

Kladnik Matejka, Velike Grahovše 24,
Laško, spričevalo o končani OŠ, izdano leta
1993/94. g-59320

Klopčavar Aleksander, Pod Hrasti 39,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 1989/90.
s-59003

Knaflič Anita, Alpska 5, Bled, spričevalo
OŠ dr. Josipa Plemlja Bled. g-59108

Knez Simona, Badovinčeva 2, Laško, in-
deks. p-59132

Koblar Rebeka, Kajuhova 14, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23941.
p-59097

Kokalj Albin, Šutna 100, Žabnica, za-
ključno spričevalo Srednje lesarske šole v-
Škofji Loki. s-59154

Konda, Nikole Tesle 11, Žalec, vozniško
dovoljenje. p-59168

Korada Ferdinand, Rucmanci 21, Sveti
Tomaž, spričevalo za voznike motornih vozil
Ježica. p-59014

Kordelič Blaž, Černetova 25, Ljubljana,
indeks Ekonomske fakultete v Ljubljani.
s-59370

Koren Bojan, Stara Slovenska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 352062, reg. št. 69828. s-59186

Koren Klavdija, Dogoška 59, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ Ljudska univerza Ma-
ribor, izdano leta 1995. m-1913

Korošec Miroslav, Strma 5, Zreče, delov-
no knjižico. p-59164

Korošec Mojca, Ul. Karla Vovka 8, Štore,
diplomo VEKŠ I stopnja v Mariboru, smer
poslovna informatika. g-59179

Kos Danilo, Dolga brda 24, Prevalje, pre-
klic vozniškega dovoljenja kat. BCFGH, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 54/79. g-59375

Kos Jožef, Rogaška Slatina, spričevalo.
p-59175

Kosi Bojan, Dolenjska cesta 57, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. O40328777, izdala
Zavarovalnica Tilia, d. d. Novo mesto.
s-59342

Kosi Marko, Sp. Slemen 109, Selnica ob
Dravi, spričevalo za poklicno šofersko šolo,
Kmetijska šola Maribor, izdano leta 1985.
m-1953

Kotar Nina, Savska 6, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št, 1033. s-59299

Kotorič Svetlana, Cesta v St, vas 3, Po-
stojna, delovno knjižico. p-59015

Kovač Nadja, Podcerkev 1 B, Stari trg pri
Ložu, preklic spričevala 3. in 4. letnika Sred-
nje trgovske šole, objavljenega v UL 56/79.
s-59001

Kovačič Janez, Na Terasi 3, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 20473.
p-59201

Kozmus Gorazd, Florjanska 116, Sevni-
ca, listino št. 14826, ser. št. 289868. p-59173

Kralj Mojca, Dermastijeva 15, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8674.
s-59029

Krapež Primož, Otlica 24, Ajdovščina, de-
lovno knjižico št. 15449, izdana na ime Po-
lanc Matjaž. s-59133

Kresnik Jože, Gajstrova pot 7, Šentjur,
listino. p-59157

Kreuzer Marija, Cesta 6. Maja 4, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12011,
izdala UE Vrhnika. s-59051

Krivic Jaka, Pivška 1, Postojna, diplomo
Srednje šole Postojna. izdano leta 1991. s-59204

Krizmanić Reno, Šifrerjeva ulica 8, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 0126137, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-59010

Krstovski Matjaž, Igriška cesta 9, Domža-
le, maturitetno spričevalo Srednje usnjarske
šole v Domžalah, izdano leta 1981. s-59140

Kuder Aleš, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 998944,
reg. št. 206420. s-59252
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Kukec Boris, Kidričeva cesta 67, Škofja
Loka, zavarovalno polico št. 0329668-avto-
mobilsko zavarovanje. g-59249

Kukovec, Frankovo naselje 167, Škofja
Loka, listino št. 6625. p-59159

Kukovičič Dušan, CKO 10, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 9087.
p-59174

Kumše Alojzij, Cesta 6. maja 5, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 12358.
s-59156

Kunaver Viktorija, Saveljska cesta 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1011051, reg. št. 204727. s-59236

Kurtič Sanel, Cesta Zmage, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, št. 11095. p-59156

Kurtovič Mirsada, Petrovičeva 5, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 877434, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-59226

Kusič Slavko, Zagorje, vozniško dovolje-
nje, št. 9366. p-59134

Lamprem Srečko, Črni vrh 41, spričevalo.
p-59137

Lanšček Jože, Andrejci 9, Martjanci, voz-
niško dovoljenje, št. 11795. p-59153

Lavrenčič Andreja, Ulica Jana Husa 49,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgovin-
sko dejavnost št. 287, izdano leta 1988.
s-59234

Lavrenčič Marko, Ljubljanska 33, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 36974. p-59115

Leban Marko, Ulica Partizanske tehnike
9, Nova Gorica, spričevalo Šole tehniški sred-
nješolski center, izdano leta 1983. g-59351

Leban Petra, Majde Vrhovnikove 10,
Ljubljana, delovno knjižico. s-59199

Ledič Zoran, Preglov trg 2, Ljubljana,
spričevalo OŠ Martina Krpana, izdano leta
1996. s-59388

Leskovšek Peter, Dolenjska cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1106576, reg. št. 5967. s-59019

Levar Rosanda, Goriška 8, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Šivilsko krojaške šoleMari-
bor in zaključno spričevalo, izdano leta 1977.
m-1940

Levičar Alojz, Malo Mraševo 23, Pod-
bočje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 10953. p-59188

Levstek Alenka, Breg pri ribnici 29, Rib-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6496.
s-59017

Levstek Jaka, Vodnikova cesta 4, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika in zaključno
spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano leta
1992/93, 1993/94. s-59308

Likar Tomaž, Bazoviška 1, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8800, izdala
UE Piran. g-59332

Lipovž Rudolf, Trubarjeva 91C, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BF, izdala UE
Nova Gorica. p-59138

Lipovšek Matej, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24506.
p-59099

Lisjak Bojan, Krnica 15, Črni Kal, delov-
no knjižico. g-59102

Logar Nina, Pod Plevno 14, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23271.
s-59100

Lončarevič Dušan, G. Levičnika 20A, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-59180

Lopatič Brane, Vojkova 5, Postojna, listi-
no št. 41-406-94. p-59158

Lužar Lea, Krišnikova 2, Medvode, spri-
čevalo 3. letnika Upravno administrativnešo-
le, izdano leta 1996. s-59207

Lužnik Gaja, Štihova 23, Ljubljana, spri-
čevalo OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 1991.
s-59035

Lukač Karin, Vanganez 1C, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 40343. g-59061

Lulić Emira, Cesta na Brdo 109, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Vrhovci, izdano leta 1988.
s-59238

Luzar Klavdija, Dol. Prekopa 48, Kost. na
Krki, spričevalo Poslovno finančne in trgov-
ske dejavnosti, šolsko leto 91/92. g-59109

Majce Janez, Nade Ovčakove 38, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734007, reg. št. 84455. s-59218

Majer Aleš, Na Gorci 40A, Maribor, spri-
čevalo 3. in 4. letnika in maturitetno spriče-
valo 3. Gimnazije Maribor, izdano leta
1995/96. s-59292

Malenič Svetislav, Turšičev trg 6, Piran,
vpisni list za čoln PI-2212, št. 01/03-665/84,
izdan leta 1984. g-59048

Malenič Svetislav, Turšičev trg 6, Piran,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
nov, št. 02/13-2215/84. g-59110

Mali Andreja, Sveteljeva 17, Šenčur, di-
plomo, št. 626, izdana leta 1990 v Mariboru.
g-59104

Malkovič Ciril, Stara cesta 104, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za po-
klicne voznike, št. 856, izdano leta 1972 v
Novem mestu. s-59323

Marinič Sanja, Slovenska 46, Murska So-
bota, spričevalo 3. letnika. p-59004

Marinček Tugomir, Pot na Fužine 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 849466, reg. št. 113771. s-59194

Mars Miran, Peče 52, Moravče, spričeva-
lo o zaključnem izpitu št. 157/74, izdalCenter
strokovnih šol Ljubljana-Poklicna avtomeha-
niška šola dne 6. 9. 1994. s-59201

Matkovič Dario, Nova vas, Jesenice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Kr-
ško, št. 321, izdano leta 1994. g-59354

Mernik Valerija, Mestni vrh 7A, Ptuj, de-
lovno knjižico št. 46806. p-59018

Mesarič Korina, Kranjčeva 6, Lendava,
spričevalo. p-59150

Mesec Ciril, Zg. Bitnje 89, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1122711, reg. št. 25873. g-59040

Metelko Anton, Spodnje Stranje 21, Kam-
nik, zavarovalno polico št. 0443953, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-59030

Mikelj Boštjan, Hafnarjeva pot 27, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elek-
tro in strojne šole Kranj, izdano leta 1997.
g-59329

Mikulin Martina, Vrtna 16, Izola, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije. p-59190

Milovanovič Božo, Sdarac 12, Portorož,
diplomo I-S. g-59112

Milutinovič David, Brkinska 28, Izola, li-
stino. g-59185

Mirc Gorazd, Premrlova 5, Izola, zaključ-
no spričevalo Srednje šole. g-59281

BFGH, št. S 811934, reg. št. 13968. ljana,
vozniško dovoljenje, kat. s-59217

Mlakar Mojca, Bošamarin 20a, Koper, di-
plomo SGTŠ Izola-smer natakar. s-59239

Mlinarič Darko, Senovo, vozniško dovo-
ljenje. p-59165

Može Mitja, Triglavska 5, Bled, spričeva-
lo Srednje šole Jesenice, izdano leta 1994.
g-59106

Može Mitja, Triglavska 5, Bled, spričeva-
lo Srednje šole Jesenice, izdano leta 1995.
g-59107

Mohar Daša, Posavec 9, Podnart, letno
vozovnico 97/98. g-59046

Mrak Vesna, Ravnica 5, Kamna Gorica,
spričevalo OŠ, izdano na ime Brojan Vesna.
g-59349

Mrhar Emy, Lohača 14, Postojna, diplo-
mo za šolsko leto 1986/87. g-59246

Mrkonja Zorica, Mozelj 16, Kočevje, spri-
čevalo OŠ Zbora odposlancev v Kočevju, iz-
dano leta 1984/85. s-59005

Murgelj Dušan, Finžgarjeva 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 38390.
m-1934

Muzovič Andrej, Gozdarska 12, Ruše,
spričevalo 2. letnika Elektro rač. šole Mari-
bor, izdano leta 1997. m-1925

Napotnik D., Izola, vozniško dovoljenje.
p-59172

Navotnik Aleš, Podgora 1/D, Ravne na
Koroškem, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem. g-59070

Nikolič Barbara, Zlato Polje 3/B, Kranj,
spričevalo 3. letnika SEUAŠ, Kranj. g-59355

Novak Andrej, Slovenska 46, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 13404. p-59208

Novak Barbara, Mlinska pot 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137679, reg. št. 200115. s-59007

Novak Georg, Mezgovci 15, spričevalo
94/95. p-59124

Novak Roman, Dolenji Lazi 61, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4595.
s-59324

Novak Terezija-Darinka, Ulica Bratov Ži-
dan 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2506976, reg. št. 198813. s-59093

Oberstar Andraž, TZO 30, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11880.
g-59243

Oberstar Irena, S. Mašere 3, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 22518. g-59065

Oblak Franci, Mlevni vrh 11C, Rovte,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
za kov. in avt. stroko Škofja Loka. g-59014

Oblak Ingrid, Zaloška cesta 65a, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1166445, reg. št. 216233, objavljenega v
UL 52/97. s-59033

Ohnjic Franček, Glagoljaška 1b, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 5130. g-59289

Olup Matjaž-Zvone, Rusjanov trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, šr. S
932177, reg. št. 177735. s-59096

Omejc Klemen, Studenčice 12, Medvode,
mesečno vozovnico št. 38256, izdal MPP.
s-59272

Oprešnik Andrej, Graščinska 28, 3312
Prebold, zavarovalno polico št. 403650, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. g-59333

Oražem Jana, Cerknica, delovno knjižico.
p-59197

Osmani Ali, Bazoviška 2, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, št. 13058.
p-59128

Pahor Tina, Opatje Selo 33A, Nova Gori-
ca, delovno knjižico. p-59013

Pajalić Safet, Sim. Blatnika 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 184255.
p-59103
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Pajntar Vekoslav, Ulica 28. Maja 65,
Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za voz-
nike motornih vozil, št. 511, izdano leta 1971.
s-59260

Pancar Anžiček Zvonka, Razbore 22, Ve-
lika Loka, spričevalo. g-59127

Parkelj Klemen, Ulica Franje Koširjeve 5,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. s-59155

Paškulin Radovan, Kostanjeviška 2 Pri-
stava, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Nova Gorica. p-59181

Paškulin Roman, Trnovska 8, Ljubljana,
indeks /drugi/ Medicinske fakulteta 5. letni-
ka. s-59383

Pekarič Monika, Savudrijska 17, Piran,
spričevalo 8. razreda, izdano leta 1995/96.
g-59372

Pem Ivan, Bevkova 3, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 38230. m-1891

Perhač, Postružnik, Potočani, vozniško
dovoljenje. p-59198

Peričak Bojan, Brlog 58, Metlika, spriče-
valo Srednje šole-kovinska smer, izdanoleta
1992/93 in 1993/94 v Črnomlju. p-59185

Peričevič Krstan, Andreje Kumarjeve 11,
Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za voz-
nike motornih vozil št. IV/2207, izdano leta
1978. s-59394

Perko Jože, Šentjanž 84, Šentjanž, zaključ-
no spričevalo Poklicne šoferske šole, izdano
leta 1974. s-59305

Peroša Dimitrij, Pomjan 10A, Šmarje,
spričevalo Pomorske šole. g-59183

Perušek Kalvdija, Ulica 16. Maja 12,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 247435, reg. št. 186085. s-59212

Peršolja Robert, Vrtojbenska 19, Šempe-
ter, spričevalo Šole tehniški srednješolski cen-
ter, izdano leta 1986. g-59353

Peter Janez, Čečovlje 50, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15224, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-59338

Peternel Jožica, Šlandrov trg 43, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 47945.
p-59206

Petrič Miroslav, Razgledna 46, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8515. p-59199

Petrovič Ana, Levarska 5, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4242. g-59068

Pečavar Dušan, Kranjska 4/B, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24287,
izdala UE Domžale. s-59050

Pečenko Andrej, Melikova 52, LJubljana,
zaključno spričevalo Srednje elektro in stroj-
ne šole, izdano na ime Nastran Robert, izda-
no leta 1994. s-59055

Pečoler Darja, Klanc 49, Dobrna, vozniško
dovoljenje, št. 33246. p-59077

Pinosa Aleksander, Poklukarjeva 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole, izdano leta 1992.
s-59206

Pintar Bojan, Volavlje 2/a, Ljubljana, za-
varovalno polico 00101043896, izdala Zava-
rovalnica Slovenica. s-59084

Pintar Jana, Šutne 90, Kranj, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. 25737, izdala VE
Kranj. s-61002

Pintar Martin, Mala Štanga 9a, Šmartno
pri Litiji, delovno knjižico. s-59008

Pipan Blaž, Gogalova 10, Kranj, zaključ-
no spričevalo OŠ-8. razred, izdano leta
1994/95. p-59089

Pipan Maja, Gustinčičeva 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 848213,
reg. št. 163148. s-59210

Pirtovšek Miro, Partizanska 8, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo Hotelske šole
Ljubljana, izdano leta 1976/77. g-59337

Plahuta Sonja, Pucova 4, Celje, indeks.
g-59116

Plavec Danijel, Drankovec 6, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11311,
izdano v Pesnici. m-1949

Požarnik Miran, Ob Blažovnici 113, Pe-
kre, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
68296. m-1931

Podbregar Natalija, Pod Gozdom 8/B, Tr-
bovlje, študentsko izkaznico Ekonomske fa-
kultete v Ljubljani. g-59244

Podgornik Darija, Kamniška Bistrica 1,
Stahovica, spričevalo Srednje šole. g-59169

Pogačar Aleksandra, Babna Gora 32, Pol-
hov Gradec, zavarovalno polico št. 466214,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-59161

Pogačar Miha, Miklošičeva 8A, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Ledina, izdano leta 1993.
s-59213

Pohar Matevž, Mestni trg 17, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1994/95. s-59391

Pok Davorin, Štefana Kovača 21, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 35480.
p-59005

Ponjavič Jozo, Jakčeva 43, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 647071,
reg. št. 126002. s-59396

Poropat Gordana, II Prekomorske 32, Ko-
per, spričevalo OŠ, izdano leta 1982/83.
g-59184

Potisk Simon, Podgorska ulica 8, Kočev-
je, zaključno spričevalo Centra strokovnih
šol, izdano leta 1994. s-59027

Potokar Primož, Karlovška 15, Ljubljana,
indeks FKKT, Ljubljana. s-59165

Potočin Marjan, Matke 22, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 675189,
izdala UE Žalec. p-59121

Potočnik Martin, Šentilj 117/c, Šentilj, za-
ključno spričevalo Elektro gosp. šole Mari-
bor, izdano leta 1977. m-1943

Potočnik Silvija, Čermožiše 29, Žetale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3169, iz-
dala UE Ptuj. g-59319

Potočnik Srečko, Partizanska 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 86109.
m-1926

Povše Irena, Ulica Talcev 34, Zagorje ob
Savi, spričevalo 2. letnika Srednje kovinar-
ske in usnjarske šole v Domžalah, izdano leta
1990/91. s-59142

Prec Julijana, Ribarjeva 3A, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-59195

Prejac Boris, Sp. Kamenjščak 18B, Ljub-
ljana, listino. p-59191

Premrl Katja, Kovorska c. 43, Tržič, de-
lovno knjižico. g-59125

Pretnar Jelena, Hrušica 58/c, Hrušica, voz-
niško dovoljenje, št. S 547165. g-59357

Prewdikaka Miran, Podova 24, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 51936.
m-1951

Preša Branislav, Rašiška 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1014768,
reg. št. 46683. s-59358

Prljinčić Borisa, Nagodetova 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1011401, reg. št. 38844. s-59233

Pucer Ada, Sečovlje 102, Sečovlje, spri-
čevalo OŠ Sečovlje, izdan leta 1976. g-59113

Pušlar Klemen, V Voje 14, Notranje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097135, reg. št. 206753. s-59382

Pušnar Frančiška, Prekomorskih brigad
26, Poljčane, spričevalo izdano na ime Fider-
šek Frančiška. p-59017

Pučl Maja, Brdinje 87, Ravne na Ko-
roškem, zavarovalno polico št. 01599785, iz-
dala Zavarovalnica Triglav d. d. na ime Boh-
te Rok Kamnik, Ekslerjeva 1. s-59385

Rabič Matija, Kleče pri Dolu 31, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. in 4. letnika Gimna-
zije Vič, izdano leta 1992/93 in 1993/94.
s-59286

Race Živoj, Lokev 164 B, Divača, zavaro-
valno polico, št. 0382996. g-59123

Radosavljevič Ivan, Kraig 10, Postojna,
vozniško dovoljenje, št. 4756. p-59125

Radunović Tanja, Preglov trg 5, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Vodmat, izdano leta 1995.
s-59038

Rahten Martin, Podkraj pri Velenju 19,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23469. p-59095

Rakovec Uroš, Zgornja Besnica 107,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1116059, reg. št. 45494, izdala
UE Kranj. g-59276

Ramanaj Tasim, Latkova vas 184, Pre-
bold, osebno delovno dovoljenje, št.
0424464510, izdano od Republiškega zavo-
da za zaposlovanje, Območna enota Ljublja-
na. s-59073

Ratajc Karl, Vršna vas 17, Pristava, voz-
niško dovoljenje. p-59194

Razpet Klemen, Podlubnik 284, Škofja
Loka, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske
šole v Škofji Loki, izdano leta 1992. s-59163

Razpet Klemen, Podlubnik 284, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
s-59164

Račič Melita, Gubčeva 3, Krško, spriče-
valo. p-59020

Repnik Jože, Loka 36, Fram, delovno knji-
žico. m-1914

Rieger Mladen, Kamniška 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85835.
m-1929

Rožen Danica, Na Klancu 21, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1001,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-59207

Robnik Mirko, Gozdna pot 17, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 647747. m-1932

Rodošek Anton, Prepolje 19/a, Marjeta na
Dravskem pol., zaključno spričevalo Strojne
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1983.
m-1944

Rom Jurij, Ogorevc 4, Štore, diplomo št.
259. p-59081

Rudolf Klara, Kraigherjeva 14, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 23741. g-59103

Rugelj Irena, Delavska 8, 8281 Senovo,
spričevalo Poklicne šole Kočevje, izdanoleta
1972/73 in 1973/74 na ime Iglič Irena.
g-59177

Rupčič Anita, Titova 63, Jesenice, spriče-
valo OŠ 7. razreda Karavanških kurirjev
NOB. g-59245
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Rus Anton, Cankarjeva 5, Logatec, spri-
čevalo o končani šoli za voznike motornih
vozil, izdano leta 1978. s-59088

Rutar Anton, Krilanova 24, Kobarid, 37
delnic št. 00132950 Mercator banke. s-59193

Rutar Robert, Prekomorskih brigad 12,
Tolmin, vozniško dovoljenje. p-59130

Sakelšek Marko, Pod vinogradi 57, Mari-
bor, spričevalo 2. in 3. letnika Srednjetrgov-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1992/93.
m-1952

Samardžić Rado, Primožičeva 1, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehniških
strok v Ljubljani. s-59230

Savelli Bojan, Pristava 35, Črna na Ko-
roškem, spričevalo SŠ Slovenj Gradec, izda-
no leta 1994/95. g-59317

Sedej Julija, Senožeti 55, Dol pri Ljublja-
ni, spričevalo 1. letnika Srednje šole Domža-
le, izdano leta 1992. s-59273

Sekolonik Marijan, Frankolovska 11, Ma-
ribor, inštruk. dovoljenje št. 28/87, izdano
leta 1991. m-1912

Semenič Denise, Gornja Bistrica 156/a,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12467. p-59205

Senekovič Brigita, Polje cesta VI 12, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
šole, izdano leta 1997. s-59377

Seražin Ludvik, Zgornje Gameljne 23,
Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za voz-
nike motornih vozil, izdano leta 1973/74.
s-59235

Serban Igor, Koroška 120, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Elektro rač. šole
Maribor, izdano leta 1994. m-1924

Serec Boštjan, Ivanocijevo naselje 3, Mur-
ska Sobota, indeks A 81439799. p-59147

Sešlar Janez, Izlake, delovno knjižico št.
0232127. p-59133

Sikošek Jure, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1096559, reg. št. 185061. s-59278

Sili Josip, Kardeljev trg 2, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 10444.
p-59107

Simčič Ivica, Vrtoče 17, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE Nova Go-
rica. p-59123

Simčič Tanja, Butorajska 6, Črnomelj,
spričevalo 1. letnika. g-59042

Sirk Janja, Rimska cesta 6, Šmarje Sap,
delovno knjižico. s-59241

Slabe Vesna, Koprska ulica 10, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje grafične šole,
izdano leta 1986. s-59304

Slapnik Tadej, Gubčeva 8, Slovenske Ko-
njice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojno tehn. šole Celje, izdano leta 1992.
g-59176

Slaviček Silva, Clevelandska 49, Ljublja-
na, spričevalo Gostinske šole, izdano na ime
Rozman Silva, izdano leta 1971. s-59012

Smrekar Janko, Kvedrova 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
241829, reg. št. 126481. s-59182

Sojer Sandi, Ulica Vena Pilona 25, Aj-
dovščina, listino. g-59187

Spevan Stanislav, Zg. Hajdina 192, Ptuj,
spričevalo za poklicne voznike, izdano leta
1970. g-59189

Srakar Igor, Česnikova 10, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Srednje šole za elektroni-
ko Ljubljana, izdano leta 1985. s-59130

Stanič Sanja, Klavčičeva 13, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne admini-
strativne šole, izdano leta 1979/80, 1980/81
Rudolfa Maistra v Kamniku. g-59168

Stanković Elvis, Pot 27 Julija 3, Kamnik,
zaključno spričevalo Ekonomske gradbene
šole, izdano leta 1993/94. s-59251

Stanovnik Jan, Tol. Punta 15, Tolmin, de-
lovno knjižico št. 12285. p-59184

Starešinič Edvard, Miklošičeva 30, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 26138.
p-59152

Stepić Nikolina, Vodnikova cesta 17A,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Gimnazije Poljane, izdano leta 1997. s-59392

Stojakovič Mile, Nikole Tesle 71, Zrenja-
nin, diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev, izdano leta 1982. s-59022

Stojko Monika, Voklo 97a, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32732,
št. S 643469, izdala UE Kranj. g-59190

Strašek Jože, Sallaumines 5A, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5403,
izdala UE Trbovlje. g-59271

Stračanek Lijana, Stanice 101, Stranice,
diplomo za Srednjo ekonomsko šolo v Celju,
izdano leta 1979. g-59049

Strehar Jadran, Vipolže 4, Dobrovo, potr-
dilo o preizkusu strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence za prevoz v cestnem
prometu št. 606683 z dne 19. 6. 1997. s-59192

Strelec Irena, Rožna dolina C. XVII 34,
Ljubljana, indeks FDV. s-59045

Subašič Amir, Danila Bučarja 26, Novo
mesto, spričevalo OŠ. g-59057

Svetic Tanja, Stranska pot 2, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika, izdala Srednja
zdravstvena šola in gimnazija v Ljubljani leta
1997. s-59203

Šafarič Aleksandra, Valvazorjeva 54, Ce-
lje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole.
g-59105

Šantak Anton, Jenkova cesta 17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12256.
p-59104

Šebok Evgen, Domanjševci 72, zavaro-
valno polico. p-59155

Šelekar Egon, Imeno 32, Podčetrtek, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4711, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. p-59114

Šipec Monika, Velesovo 56A, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167488, reg. št. 46423. g-59016

Škerjanec Metod, Cesta IV/8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24836.
p-59091

Škrbec Ivan, Vrtnarija 6C, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2465. s-59079

Škufca Ciril, Sadinja vas pri Dvoru 40,
Dvor pri Žužemberku, zaključno spričevalo
za voznike motornih vozil, izdano leta 1975,
št. 2291. s-59159

Šlogar Boris, Cesta na Markovec 12, Ko-
per, zavarovalno polico št. AO 0458885, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. g-59326

Šmon Branko, Aškerčeva 6, Piran, potrdi-
lo o registraciji čolna Julija št. PI-2732, izda-
la Uprava RS za pomorstvo, izpostava Piran.
s-59032

Šober Boris, Šikole 68, Pragersko, za-
ključno spričevalo Živilske srednje šole, Ma-
ribor, izdan leta 1997. m-1950

Štefanič Jožefa, Petričeva 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 732607,
reg. št. 121568. s-59196

Štravs Ciril, Stanežiče 38D, Ljubljana,
spričevalo o končani šoli za voznike motor-
nih vozil, izdano leta 1976. s-59086

Šuc Andrej, Čavljarska 34, Koper, spriče-
valo št. 042, izdano leta 1980 VIZ Veržej.
g-59279

Šuklje Simon, Gor. Lokvica 5A, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 5147.
s-59175

Šumnik Aleksander, Stražišče 20, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 14761. g-59111

Šunta Anton, Svibno 18A, Radeče, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motornih-
vozil, izdano leta 1981. s-59318

Šušl Sandra, Ferkova 16, Maribor, diplo-
mo Kemijske srednje šole v Rušah, izdanole-
ta 1987. m-1945

Šuštaršič Karmen, Grajski trg 40, Žužem-
berk, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996. s-59145

Švelc Romana, Cesta 4. maja 20, Cerkni-
ca, 1. 2. 3. in 4. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano na ime Vrenko Romana,
izdano leta 1974/75. s-59132

Tavčar Miran, Kromberska cesta 30, No-
va Gorica, spričevalo, št. I-L-454, izdano leta
1978 v Novi Gorici. g-59115

Tavčar Petra, Ulica Jana Husa 26, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-59085

Tenze Ksenija, Ulica Iga Grudna 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731713, reg. št. 176855. s-59335

Tisel Alojzij, Rožna dolina cesta XXI/12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št,
S 1041970, reg. št. 15513. s-59364

Tomažič Jolanda, Plešivo 41, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. g-59360

Tomažič Uroš, Kovača vas 87, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje kovi-
narske strojne in metalurške šole v Mariboru,
izdano leta 1995/96. m-1947

Tompič Roman, Lom pod Storžičem 40,
Tržič, spričevalo OŠ, izdano leta 1986. g-59069

Tomše Stanko, Ilije Gregoriča 12, Breži-
ce, diplomo o končani Srednji tehnični šoli v
Krškem, izdano leta 1986/87, št. I-E/572.
g-59269

Toplak Samo, Slomškova 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 23089,
reg. št. 79233. s-59222

Tukara Branko, Veržej, vozniško dovo-
ljenje. p-59196

Turner Mojca, Ruta 23, Lovrenc na Po-
horju, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1995. m-1939

Turnšek Zmago, Braslovče 75, Braslovče,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole
v Celju, izdano leta 1980 pod zap. št. 54.
g-59248

Vahen Matevž, Lužiško-Srbska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 925603, reg. št. 178834. g-59287

Vajda Franci, Prebačevo 37, Kranj, spri-
čevalo OŠ. g-59043

Valent Dragica, Rimska ploščad 7, Ptuj,
vozniško dovoljenje, št. 28937, izdala UE
Ptuj. g-59054

Varga Matija, Strehovci 1, Lendava, obrt-
no dovoljenje št. 013709/0087/00-32/1995,
izdala Obrtna zbornica Slovenije dne 6. 3.
1995. p-5141

Vasić Marko, Arclin 70, Škofja vas, spri-
čevalo 1. in 2. letnika SŠ Boris Kidrič, izdano
leta 1988/89. g-59052
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Rg-112301

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01086 z dne 25. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZDRAVILIŠČE ATOMSKE
TOPLICE, d.d., sedež: Zdraviliška cesta
24,  3254 Podčetrtek, pod vložno št. 1/01966/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala z vložki s te-
mile podatki:

Matična št.: 5090822
Vpiše se sklep skupščine z dne 9. 9.

1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 130,146.000 SIT.

Rg-112302

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01021 z dne 24. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa ZDRAVILIŠČE ATOMSKE
TOPLICE, d.d., sedež: Zdraviliška cesta
24, 3254 Podčetrtek, pod vložno št.
1/01966/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5090822
Sprememba statuta dne 9. 9. 1997.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si

Sodni register

Veber Jožef, Cesta IX/5, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 04885.
p-59109

Veber Roža, Cesta IX/5, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 04088.
p-59105

Vegi Štefan, Trata XV št. 2, Kočevje, spri-
čevalo Srednje šole za voznike, Novo mesto,
izdano leta 1975. s-59076

Velagić Sadik, Litijska cesta 101, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil, izdano leta 1989/90.
s-59311

Verboten Natalija, Stantetova 2g, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25697.
p-59106

Verdnik Matjaž, Celovška 108, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika PTT šole, izdano leta
1995/96. s-59350

Veršič Marko, Niva vas 93/a, Markovci,
potrdilo o znanju CPP št. 7965, izdala UE
Ptuj. g-59343

Verčko Aleksander, Prešernov trg 7, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23259. p-59094

Veselič Jože, Cankarjeva 2, Črnomelj,
spričevalo 2. letnika Gostinske šole, izdano
leta 1991/92. g-59242

Videmšek Marina, Tomšičeva 51, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 04808.
p-59090

Videtič Branko, Fram 153/c, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 99416.
m-1938

Vidic Andrej, Blečji vrh 9, Grosuplje, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok
in os. storitev, izdano leta 1996. s-59386

Vidic Nina, Gosposvetska 17, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1055992,
izdala UE Kranj. g-59044

Vidrih Tomaž, Resljeva 3, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9779. p-59145

Vinkler Karmen, Volče 55, Tolmin, spri-
čevalo. p-59139

Vinšek a, Radlje, vozniško dovoljenje.
p-59080

Vivod Andrej, Arnolda Tovornika 8, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95733. m-1954

Vičar Nina, Sončni grič 20, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27158.
p-59100

Vodovnik Aleš, Jenkova cesta 23, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17530.
p-59108

Vogrin Slavko, Bratov Greif 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 70215.
m-1894

Vogrinec Nikolaj, Ulica Ivana Šalamona
8, Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
18487. m-1893

Vračun Norbert, Delavska 12, Celje, listi-
no št. 37561. p-59078

Vudel Nada, Plečnikova 12B, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37807.
p-59127

Vujanić Mirko, Trgovska 2, Beograd, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, izdala Poklicna
šola Litostroj v Ljubljani leta 1968. s-59202

Vukčič Abaz, Trebinjska 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 150728, S
217237, izdala UE Ljubljana. s-59264

Vučkovič Stevo, Vojkovo nabrežje 20,
Koper, delovno knjižico. g-59062

Winkler Karmen, Volče 55, Nova Gorica,
spričevalo. p-59012

Wolf Stanislava, Vurnikova 5, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 455089. izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-59209

Zagoranski Andreja, Leskovec, delovno
knjižico. p-59021

Zajec Alojzij, Ilovški štradon 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391759, št. reg. 87359. s-59147

Zakotnik Rok, Adamičeva 11, Ljubljana,
diplomo št. 1/1052-791 Srednje šole za elek-
troniko, Ljubljana. s-59223

Založnik Slavko, Jenkova ul. 25, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 08044.
p-59098

Zaplotnik Marko, Sučeva 10, Kranj, spri-
čevalo Poklicne kovinarske šole v Kranju,
izdano leta 1979. g-59120

Zolotić Danijela, Rožna dolina Pod gri-
čem 8, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH. p-59162

Zolotić Đorđe, Rožna dolina Pod gričem
8, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-59161

Zoran Sandra, Koroškega bataljona 9,
Ljubljana, spričevalo OŠ Maksa Pečarja, iz-
dano leta 1991. s-59229

Zorc Darinka, Slavka Gruma 60, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
30231. g-59310

Zore Bojan, Kočevje pri Črnomlju 20, Čr-
nomelj, spričevalo 1. 2. 3. letnika Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1977.
s-59082

Zorenč Irena, Prijateljev trg 1, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1983, na ime Kuhar
Irena. s-59146

Zorko Stanislav, Ig 234 B, Ig, zaključno
spričevalo Poklicne ključavničarske v-
Krškem, izdano leta 1970. s-59097

Zorman Damjan, Pamće 105, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
2423. g-59121

Zupan Tatjana, Racovnik 30, Železniki,
spričevalo 1. letnika Srednje družboslovne
šole Boris Ziherl, izdano leta 1984. g-59359

Zupanc Damijan, Pot na jez 5, Radeče,
indeks EPF št. 814945521. m-1895

Zupančič Ana, Trdinova 2, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda Tone Čufar, izdano leta
1995. s-59134

Zupančič Boštjan, Kunaverjeva 7, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje tehnične
šole v Ljubljani, izdano leta 1991/92. s-59293

Zupančič Davorin, Kot 16, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1051130, reg. št.
124841. s-59283

Žajdela Nared Marjanca, Pot v Podgorje
27, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Vrtnarske
šole, izdano na ime Nared Marjanca 1977/78.
s-59208

Žlebnik Ivan, Šentvid/zavodju 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 02978.
p-59102

Žnuderl Matjaž, Senčak 8, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 39122.
g-59344

Žorž Marjeta, Jana Husa 38, Ljubljana,
zavarovalno polico št. AO 0419531, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-59220

Žužek Boris, Vrbovo 16, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
001083924, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-59200


